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Assaig d’un estat de la qüestió i noves aportacions
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Resum: Mn. Joaquim Garcia Girona (Benassal, 1867-Baeza, 1928) és ja un dels lletraferits
del Maestrat més estudiat i reconegut, gràcies
a les múltiples aportacions de diversos estudiosos al llarg de dècades. En aquest estat de
la qüestió, l’autor recopila totes les aproximacions al poeta i lexicògraf benassalenc i aporta un inventari de textos en català i castellà
desconeguts fins ara que poden obrir noves
investigacions.

Abstract: Mossén Joaquim Garcia Girona (Benassal, 1867-Baeza, 1928) was a priest who is
right now one of the more studied and renowned
literary enthusiasts in Maestrat, thanks to the
multiple works from diverse authors through decades. In such a matter of question, the author collects all the approach to the poet and lexicographer
from Benassal, and gives a series of unveiled texts
(in Catalan and Castilian) which can engage in
further research.
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L

a recuperació d’una figura literària i
filològica de primer ordre com és el
cas de Mn. Joaquim Garcia Girona ha
estat una tasca coral en els darrers cinquanta
anys, amb alts i baixos, i intensificada a partir
dels anys noranta per molts i diversos investigadors. Només així és possible que un personatge, per molt rellevant que siga la seua
obra, deixe de ser conegut només al seu poble i transcendisca a les pàgines de la història
cultural. Cal explicar, per començar, els ets i
uts del cas de Garcia Girona: de ser reconegut i admirat en el primer quart del segle xx
—fins i tot fora del nostre àmbit lingüístic—,
va passar a casa nostra a caure sobre ell un
relativíssim vel d’oblit que va anar desfent-se
a poc a poc, però de forma imparable, cap als
anys vuitanta.
Per saber d’on venim i on som ara mateix,
s’escau, doncs, assajar un estat de la qüestió,
que necessàriament serà polièdric. La meua
intenció és esbrinar:
1. Quina era la consideració literària i filològica de Mn. Garcia Girona en el temps que
va viure.
2. Quina és l’aportació de Garcia Girona a
la creació literària i al coneixement lingüístic.
3. Com es fa i qui participa en el procés de
recuperació de l’escriptor.

Qui era Joaquim Garcia Girona?
Joaquim Garcia Girona nasqué el 21 d’abril de
1867 a Benassal (Alt Maestrat) i el 1879 ingressava al Col·legi de Sant Josep, fundat aquell
mateix any per mossén Manuel Domingo i Sol
(1836-1909). Continuà els estudis religiosos
al Seminari de Tortosa, i després de superar
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diversos problemes de salut va poder llicenciar-se en Filosofia i Lletres. Concretament,
al desembre de 1892 hi era ordenat prevere
amb una mica de retard per al que era habitual llavors, i a l’agost de 1893 pronunciava
els primers vots a la Germandat de Sacerdots
Operaris Diocesans, institució creada pel seu
admiradíssim mossén Sol (1884) amb l’objectiu de promoure i vetlar per les vocacions sacerdotals entre els jóvens, a més de redreçar els
estudis religiosos i posar-los al nivell científic i
literari que els nous temps exigien. Mossén Sol
és la primera personalitat que l’engresca a escriure: l’home de les múltiples obres religioses
el va posar al comandament d’una impremta
casolana i esperava molt d’ell, sobretot en el
terreny de les lletres.1 De fet, si resseguim la ingent correspondència de Mn. Sol, hi trobarem
nombroses referències al benassalenc, al qual
exigeix tant com a la resta del cos d’operaris, a
cadascú d’acord amb les seues aptituds i incli1 Fa uns mesos vaig trobar un article desconegut de
1929 que ens perfila millor els seus primers anys a
Tortosa i quin fou l’esperó que el menà a no abandonar els estudis per motius econòmics i, sobretot,
de salut. Vegeu Correo Josefino, n. 385.
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nacions. La seua vida i els càrrecs que va ocupar estaran lligats al devenir i a les necessitats
de la Germandat en el regiment de seminaris
arreu de les diòcesis espanyoles; així, Mn. Garcia Girona regí el de Saragossa (1903-1919),2
Còrdova (1919-1926), Oriola (1926-1927) i fou
director espiritual del de Baeza, on va morir el
13 de desembre de 1928.
De Tortosa estant, entre 1879 i 1903, són especialment interessants els contactes humans

2 Mn. Sol tenia altres plans per a Garcia Girona (deixar-lo a Tortosa, enviar-lo al Col·legi Espanyol de
Roma…), però les necessitats dels operaris el feren
canviar d’idea l’agost de 1903: «Sobre personal.
Prescindiendo de mis lamentos e imposibles deseos
de hacer afluir hacia la central a todos los Benjamines, Serranos, Albioles, etc., y que así debería ser,
y lo enseñará el tiempo; se empezó a decir de Juan
para que Girona fuera a Roma. A mí me halagaba
la ida de Girona porque hubiese completado abundantemente su ilustración, y es más para eso que
para gobierno, en mi concepto, contrario tal vez al
de otros. (…) Pero a Enrique le pesaba la carga de
Zaragoza, hasta esclafarle, y no se encontraba más
que a Girona (yo prefería Felipe) para Zaragoza.
Como la central quedaba sin literatos ni «Correos
[Interior Josefino]», tuvo que abandonarse lo de
Juan para Cuenca, y me ocurrió a mí, si Albiol se
tranquilizaría con Marín para Cuenca, a pesar de
que ya lo tenía yo descartado del todo para traerlo
seis meses a la Reparación, pues me era indispensable; Albiol lo aceptó, y lo sacrifiqué. He vuelto a
dar vueltas y proponer de nuevo; pero… Felipe no
debe tocarse… Girona es hoy el más indicado para
Zaragoza (haga Dios que sea así), y así debería ser,
pues no dejarán de tener la gracia de estado de centrales… y así estamos, y hago yo mal ya en defenderme, etc. (…) Bover no tiene resuelto destino, y
no sabemos si volverá a América, que es lo que yo
desearía, y aunque no vuelva no le vendrá bien, ni
sé si los nuestros aprobarían fuese a Zaragoza, y
menos dar un desaire solemne a Girona, que lo ha
recibido con fruición, al parecer. Conque veremos,
y basta, que me ha cansado». Carta de Mn. Sol a
Benjamín Miñana (25-8-1903).
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amb professors i altres erudits de primera línia i la varietat d’activitats que hi realitza des
de les responsabilitats que li encomanen. Va
ser col·laborador i codirector en els darrers
anys de la revista dels Lluïsos (El Congregante de la San Luis, publicada a Tortosa per Mn.
Sol entre 1881 i 1897) i director de facto del
prestigiós Correo Interior Josefino entre 1897
i 1903, capçalera internacional dels operaris
diocesans. A més, Garcia Girona es fa càrrec
d’una dependència anomenada el Gimnàs,
que tenia la finalitat d’oferir activitats educatives al jovent, en el qual exercita la creació
artística i en concret prepara i anima els actes
literaris. Al Col·legi de Sant Josep de Tortosa
(els Josepets) era l’encarregat de preparar les
vetlades literàries i musicals, i ell mateix hi
estrenà alguna obra teatral en castellà, primeres provatures en l’àmbit literari, com ara
la sàtira còmica antidarwiniana en un acte i
en vers titulada Don Eximio Monote o La apoteosis de un sabio (1896).3 Tal tasca d’animador
cultural la continuarà realitzant en els altres
seminaris, i en queda constància en la premsa i en alguns reculls publicats en obres dels
alumnes.4
3 Altres treballs teatrals seus, realitzats de Saragossa estant, són La dicha (Barcelona, 1909), En plena
lucha (Tortosa, 1910), Postrimerías de un genio (Tortosa, 1911) en homenatge a Jaume Balmes, La sotana por la toga (Tortosa, 1912), l’adaptació del francés Las distracciones de don Pánfilo (Tortosa, 1912),
l’adaptació de l’italià El puntapié misterioso (Tortosa,
1912) i España restaurada (Tortosa, 1915). La majoria
d’aquestes obres es publicaren en la col·lecció «Galería Dramática del Correo Interior Josefino» de la
revista homònima. És novetat el descobriment de
la peça adaptada El puntapié misterioso, la qual va
signar amb el pseudònim Ragino.
4 Per exemple, a Saragossa animava els seminaristes
a escriure i ell seleccionava els millors poemes per
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La seua estrena literària té una història ben
interessant: els seus començos són en castellà,
amb nombrosos articles periodístics i poemes
de tema religiós en la revista mensual Correo
Interior Josefino.5 Amb inclinació i aptituds literàries des de ben jove, descobrí a Tortosa la
seua llengua materna com a instrument per
a fer literatura, i allà conegué l’obra poètica
d’un gran admirat seu, Mn. Jacint Verdaguer,6 i la tasca filològica del manacorí Mn.
Alcover, qui amb la Lletra de Convit i amb les

a la revista Correo Interior Josefino. A Còrdova, el diari El Defensor de Córdoba va publicar en entregues
i en un opuscle al cap de pocs dies el recull Saetas
de pasión escogidas de las colecciones presentadas por
los seminaristas de San Pelagio de Córdoba ordenadas
y clasificadas por el R. D. JGG. Segons la premsa, la
recollida de saetas era un encàrrec literari dels superiors [Garcia Girona] que els seminaristes havien
de fer al seu poble abans de la Setmana Santa. En
una altra ocasió, El Defensor de Córdoba (15-11-1920)
qualificarà el rector d’«excelente literato y laureado
poeta».
5 L’accés als exemplars d’aquesta revista religiosa ens
ha fornit d’una bona munió de textos desconeguts
fins ara, que anirem posant a l’abast.
6 Un dels primers poemes en castellà que acabem de
recuperar ara és, justament, una traducció de Verdaguer publicada en la revista El Grano de Arena
en 1896, «A María Inmaculada», la qual trobareu
a l’apèndix. La versió original havia estat publicada en La Renaxensa de Barcelona el 1874, recollida
posteriorment en Idil·lis i cants místics (1879). A Verdaguer dedicarà el poema «No és mort», estampat
en La Veu de Tortosa (22-VI-1902) i també en Correo
Interior Josefino, n. 67 (juliol de 1902). Publicar en
català en el Correo no era gens habitual, i Garcia
Girona és l’únic que ho fa. De fet, per la correspondència de Mn. Sol sabem que li va arribar alguna
queixa dels companys operaris: «Me dice don Manuel que escribiendo en catalán a los literatos le
sobra para aprenderlo y que a nosotros escriba en
castellano». Carta de Mn. Juan Estruel a JGG des de
València (2-IV-1903).
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Imatge original de Garcia Girona, publicada en 1929
en Correo Josefino (Arxiu Òscar Pérez Silvestre)

visites que portà a terme des del 1901 va sembrar un entusiasme del qual es va contagiar
encara més el nostre autor. És justament a
partir d’aquell any que irromp des de Tortosa
en el panorama literari valencià amb un poema titulat «Als fills del Maestrat», animat per
l’erudit Francesc Mestre i Noè, director de La
Veu de Tortosa (1899-1902).7 Des d’aquest punt
de partida inicial, aquell que «per manca de
pràctica no escrivia com parlava»8 es converteix en un dels literats i dels recol·lectors de
lèxic per a Mn. Alcover més rellevants de la
diòcesi de Tortosa, a pesar de residir-ne fora
des del 1903 i tornar només a Tortosa per vi-

7 «Als fills del Maestrat» va ser publicat en dues ocasions: la primera en La Veu de Tortosa (8-XII-1901) i
la segona en la revista castellonenca Ayer y Hoy, n.
7 (1-4-1902), dedicada a Gaetà Huguet, p. 122-123.
8 Són paraules de Mestre i Noè en «La Llengua en les
Iglésies», Bolletí de la Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de la Cinta, n. 12, Tortosa (novembre de 1920),
p. 128.
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sites puntuals als superiors i a Benassal per
vacances d’estiu.9
Mn. Garcia Girona és un home amb una
formació religiosa i humanística sòlida i plural que s’endinsa en diversos terrenys de la
cultura. Tot i fer una vida fora de casa entre
els anys 1903 i 1928 —justament el temps
de maduresa i de major creativitat—, viu la
passió per la llengua amb la convicció ferma
d’aportar el màxim al renaixement literari i
lingüístic unitari. Quan a partir de 1901 pren
la decisió de fer literatura en valencià, la carrera és imparable: poesia èpica breu, religiosa
i filosòfica, de tema local, traduccions d’Horaci, la recollida de lèxic per a Mn. Alcover,
les col·laboracions en el Boletín de la Castellonenca de Cultura (transcripció d’algun
document històric, reflexions gramaticals, el
Vocabulari del Maestrat, etc.), l’espigolada de
folklore o la seua obra màxima: el poema èpic
Seidia (1920).
Entre les seues relacions directes destaquen diversos personatges rellevants de la
cultura del seu temps, tant a una banda com
a l’altra del Sénia: Mn. Tomàs Bellpuig, Francesc Mestre i Noè, Ramon Vergés i Paulí, el
felibrista Frederic Mistral, Mn. Eloi Ferrer Cadroi, Carles Salvador, Mn. Manuel Betí Bon-

9 Mn. Alcover i Mn. Garcia Girona es van poder trobar personalment en quatre ocasions al llarg de
vint-i-set anys de relació: el 4 i 5 d’abril de 1901 a
Tortosa, el 14 i 16 de maig de 1902 a Tortosa, el 8 i 9
d’octubre de 1908 a Saragossa i uns dies de juliol de
1928 a Palma. Contra el que s’ha dit, Garcia Girona
no va poder assistir al I Congrés de la Llengua de
1906, tot i haver-li mostrat molt d’interés, per qüestions internes del Seminari de Saragossa, i tampoc
es trobava a Benassal l’estiu de 1918 quan el manacorí es reuní amb Carles Salvador, el diaca Eladi
Ajado, Mn. Leandre Alcàsser i quatre xiquets.
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fill, Mn. Antoni Maria Alcover, Mn. Antoni
Griera, Mn. Josep Maria Bertran Bojadós, Mn.
Manuel Rius Arrufat, Gaetà Huguet Breva,
Àngel Sánchez Gozalbo, Lluís Revest, Honori Garcia, Salvador Guinot, Amadeu Pitarch,
Jaume Bellver, Eduard Martínez Ferrando,
Josep Maria Puig Torralva, Josep Sanchis Sivera, Salvador Ferrandis Luna, Vicent Tomàs
i Martí, Joan Manuel Borràs Jarque, Josep
Francesc Boix, etc.

La consideració de Garcia Girona en el
seu temps
Joaquim Garcia Girona és conegut i reconegut, sobretot, per tres productes de creació diferents però connectats entre si: el poema èpic
Seidia (1920), la labor compromesa de recollida de lèxic viu i literari per a l’obra del diccionari de Mn. Alcover entre el 1900 i 192810 i
les traduccions al català de poemes d’Horaci
en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. La reconstrucció de la seua vida i obra
—obligació ineludible si pretenem entendre
el seu univers personal i creatiu— m’ha portat en els darrers vint anys a anar trobant petjades seues ací i allà que he sistematitzat en un
quadre de fets vitals que supera les sis-centes
referències concretes d’obra i vida.
Les qualitats literàries de Garcia Girona
van començar a destacar en els últims anys

10 El Vocabulari del Maestrat (publicat fins a la G en
fascicles per la Castellonenca de Cultura entre 1922
i 1931) és un producte revisat i derivat de la seua
llarga dedicació de col·laborador de Mn. Alcover.
Recordem que a les acaballes de 1926 apareixia el
primer fascicle del DCVB alcoverià, i van tindre el
primer volum complet en 1930.
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del segle xix i primeries del segle xx, sobretot
en els poemes que estampa en castellà o en
català en les publicacions periòdiques Correo
Interior Josefino, La Veu de Tortosa, Ayer y Hoy,
La Libertad, El Ebro, Correo Ibérico i Vallivana.11
L’any 1903 marca una altra ratlla en la seua
vida literària: comença a obtindre alguns
guardons en els certàmens poètics a què opta.
El 19 d’octubre li donen una menció honorífica en el premi oferit per València en els Jocs
Florals de Saragossa pel poema «Lo somni
del Rey En Jaume».12 L’any següent, a Morella s’emportava el premi que oferia Mn. Julián
Sanjuán (rector de l’arxiprestal de Morella)
en el Certamen Literari de Morella celebrat el
30 d’agost de 1904, amb el poema «Salutació
á la Mare de Deu de Vallivana, á sa entrá en
Morella».13 El mateix any rebia a Saragossa
un nou reconeixement literari per la composició «La Elegida» en el Certamen en honor a
la Mare de Déu del Pilar.14
11 Precisament, Garcia Girona inaugurarà la publicació de poemes en català en la revista morellana
Vallivana, portaveu de la festa i del certamen poètic
sexennal.
12 El premi de València, oferit per l’ajuntament del cap
i casal, quedà desert. «Lo somni del Rey En Jaume»
fou publicat en el rotatiu tortosí Correo Ibérico (3 i
4-II-1904).
13 Publicat en Vallivana (27-VIII-1904), p. 405-410, i reproduït també en primera plana en Correo Ibérico de
Tortosa (7-IX-1904). El seu amic Mn. Tomàs Bellpuig guanyà la Flor Natural en el mateix certamen.
14 El poema, que no hem pogut localitzar físicament,
fou publicat en fulletó segons La Veu de la Comarca i
arribà a Tortosa el gener de 1905; La Hormiga de Oro
se’n fa ressò al mes de febrer de 1905. Segons les
bases (El Lábaro, 28-IX-1904), el tema XVII era per a
una «Colección de leyendas o relaciones, apropiadas para despertar en la juventud los sentimientos
cristianos, en especial la devoción a la Virgen Santísima, y que puedan servir como texto de lectura
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(Arxiu Òscar Pérez Silvestre)

Són treballs menors, si volem, l’elaboració
dels quals compagina amb el regiment d’un
seminari complicat com el de Saragossa i amb
el recull incansable de lèxic per a la Calaixera
de Mn. Alcover. Alhora, es coïa el projecte poètic més ambiciós del benassalenc: ho anunciava per carta el 24 d’abril de 1905 al seu estien las escuelas. Premio: (De varios devotos de la
Virgen) un objeto de arte». Garcia Girona havia
animat els estudiants del Seminari de Saragossa a
presentar treballs al certamen, però finalment va
ser ell qui guanyà el premi.
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mat Mn. Alcover, conscient de les dificultats,
però ple d’entusiasme:
«Y tindria encara més gust de poder rahonar en vosté de les mateixes [sobre unes cèdules per al diccionari], y més encara d’un
trevall de poesia en elaboració, del qual
voldria saber lo superior judici de vosté».15
Un any més tard, el 29 de maig de 1906, havia avançat molt el poema i li ho comunica
novament:
«Lo poema de qui li hay parlat atres vegàes,
no es una obreta curta, sino un treball en
vèrs que en lo que pòrto fet hasta ara (hastos ara diuen los meus (alguns) paysans)
no baixarà de tres mil vèrsos. Tinch verdadera febra per donarli remat enguany:
me falten de tres á quatre cants, y’n tinc de
fets y acabats dèu. Vaig comensá per pòch
y m’hay enbarrancat en mól; pero si la ilusió d’autor no m’enlluerna, crech jò que no
hauré perdut lo temps; majorment si’l juhí
y superió llum de vosté y atres a qui’l puga
amostrá, lo tròven passadó y util per a les
nòstres lletres. M’hay capficat en que’l nòstre Maestrat y Plana de Castelló, capsalera
del Reyne de Valencia, tinguen sa llegenda, son petit Canigó. La temeritat Deu y’ls
bons patricis me la perdonarán. Aço tot jau
encara en lo secret y a vosté li hu faig paladí y manifest perque’l considero com lo
meu mestre, y en con [sic, per son] secret
confio».

15 Podeu consultar la correspondència de Garcia Girona i Alcover en Gimeno (2004 i 2008) i en el portal
Alcover de l’IEC (https://alcover.iec.cat/).
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La primera versió completa que Garcia Girona envià a Mn. Alcover perquè li donara el
seu «superior judici» data del 7 de febrer de
1908.16 Fou, però, el poeta mallorquí Joan Alcover qui el revisà i el feu sabedor per mitjà
d’Alcover del seu parer sobre els metres emprats i la substància de l’obra. Seidia encara es
trobava aleshores en una primera redacció en
què esmerçà quasi sis anys; des d’aleshores,
l’autor el reformà profundament i el va polir
abans de presentar-lo als Jocs Florals de Lo
Rat Penat de València de 1919, al premi que
oferia el patrici castellonenc Gaetà Huguet
Breva «al millor poema èpic sobre la reconquista de Morella i del Maestrat».
Obrim ací un parèntesi entre 1910 i 1920,
quan el Seidia estava reposant i reformulant-se en espera d’una destinació, per parlar
d’altres assoliments literaris de Garcia Girona. El 1910 és, sobretot, un any poètic i morellà per a Garcia Girona:17 a la revista quinzenal Vallivana inicia una sèrie de deu articles de
tema ecologista titulada «Parlém del Secseni»; presenta en societat el preludi de l’encara
secret Seidia titulat El deslliurament de Morella
en quatre lliuraments i en separata, i hi publica, a més, el poema «Ma plegaria». Les fes-

16 Ho vam poder comprovar en una visita a la biblioteca de Carles Salvador el 31-12-1998, amablement
oberta per Enric Monferrer, vidu de Sofia Salvador.
A més, hi vam poder constatar la presència d’alguns llibres de Garcia Girona, com ara una edició
del Mirèio de Mistral de 1900, adquirit a Tortosa
l’any 1902, amb autògraf del mossén. Amb la seua
mort en 1928, la família degué donar al mestre del
poble i amic alguns materials personals de Garcia
Girona.
17 En vaig parlar en (2002): «Joaquim Garcia Girona
(1867-1928), morellà adoptiu», Papers dels Ports de
Morella, n. 1. Morella, p. 101-114.
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tes sexennals tornaven a ser aprofitades pel
mossén per escriure i fer llegir en valencià als
morellans. Així ho justificava a Mn. Alcover
en una carta de 1910:
«Es la gran ocasió esta del Secseni de les famoses festes de Morella a sa Patrona la Mare
de Deu de Vallivana, pera introduí ¡la llengua
propia! ¡vergonya es que’s digue!», i simplificava l’escriptura «pera que’ls passen milló per
la gola a aquests morelláns, més castellanisats
de lo que vosté’s pugue pensá». Garcia Girona és dels escassos autors que hi publica en
català. La raresa d’aquesta opció, en l’època
i en la ciutat, li valgueren algunes disputes
pacífiques amb els lectors i els caixistes, els
quals, poc acostumats a compondre en català,
solien cometre errades tipogràfiques. El tornarem a trobar en el Sexenni següent, el de
1916, amb el poema «A la flor de Vallivana».
Altres treballs d’aquells anys, que trobareu
en la relació d’obres nova i actualitzada al final d’aquest balanç, és la redacció o adaptació
d’obres teatrals per a les vetlades dels seminaris, poemes en castellà o en català difosos
a Tortosa, Saragossa, Sant Mateu, Benassal i
Castelló de la Plana, a més de mantindre la
col·laboració amb Mn. Alcover i amb l’IEC
entre 1914 i 1917, fins que es produeix el trencament entre el manacorí amb la institució
catalana.
Tanquem ací el parèntesi. L’agost de 1920 es
publicava Seidia a València, la gran obra que
li havia fet «pegar moltes sarpades, tot per
amor a nostra estimadíssima llengua», l’extens poema èpic de més de 6.000 versos que
tracta les llegendàries vicissituds amoroses i
religioses de la musulmana Seidia i el cavaller
cristià Artal. Tot i passar al circuit literari en
aquesta data, ja fa uns anys que es coneixen
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alguns detalls del procés d’elaboració i convé
recordar la validesa social de l’obra en aquell
moment. En aquesta ocasió ho farem resseguint les diverses ressenyes que li feren els
crítics en la premsa valenciana i catalana.
Per ordre d’aparició, les recensions i esments es publiquen entre 1920 i 1921, i encara en 1924 i 1929 trobem paraules d’elogi al
gran poema que canta la conquesta jaumina
des de Morella fins a Borriana. Les crítiques,
favorables en general, van signades per una
gran diversitat de sensibilitats literàries: Àngel Sánchez Gozalbo, Francesc Mestre i Noè,
Eduard Martínez Ferrando, Salvador Ferrandis Luna, Josep Lleonart i Maragall, Salvador
Guinot, Manuel Betí, Carles Salvador, Vicent
Tomàs i Martí, Eduard López-Chávarri, Francesc Almela i Vives i altres d’anònims. Amics
la majoria, potser, però admiradors al capdavall de la seua obra, que creien ben feta i encara necessària per al rescabalament nacional
del poble valencià.
• 1920. Mn. Tomàs Bellpuig i Joy, Bolletí de
la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la
Cinta n. 11 (Tortosa, octubre de 1920)
«(…) l’hem rebut com un repicar de festa
major, Seidia, lo bell poema valencià escrit en
un preludi, tretze cants i un epíleg pel nostre
bon amic l’entusiasta benassalenc Mossén Joaquim Garcia i Girona, ja de temps benemèrit
de les lletres pàtries i capitost des d’ara dels
que al veí regne’s reviscolen per tornar-li sos
entelats fulgors a la llengua d’Ausias March.
(…) És un’obra que l’autor s’ha esforçat en
deixar detalladament complerta, sense que li
manqués ni una de les concomitants condicions que puguessen ajudar-la al compliment
de sa patriòtica finalitat d’enaltiment de les
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nostres lletres i major glòria de la llengua
pròpia.
(…) Per a natros és Seidia una esplendent
fita en lo ressorgiment de València, una llaçada més que mos estreny als germans benvolguts de banda allà de l’Ebre (…).»
• 1920. Àngel Sánchez Gozalbo, El Heraldo
de Castellón (27-X-1920)
«Un libro lleno de vibración, Seidia, llega a
nuestras manos.
(…) Nada de colorismo, de orientalismo
al uso. Los dorados rayos al reflejarse en las

extensas y ondulantes tierras montañosas,
dieron irisaciones de serenidad, de paz, de
austeridad en el alma del poeta. En aquellos
lugares, rodeado, envuelto en aquel paisaje
que habla de épicas conquistas, de comitivas
triunfales, de proezas legendarias, nació y visió el poeta, y la tierra, siempre fecunda, habla por su boca en bella exaltación de nuestra
raza.
(…) Y este libro, lleno de adoración, este
poema valenciano, es el libro del solar, de la
raza, de la familia, el libro nuestro…»

Joaquim Garcia Girona a Tortosa, cap al 1900 (Arxiu Òscar Pérez Silvestre)
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• 1920. Francesc Mestre i Noè, Bolletí de la
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta n. 12 (Tortosa, novembre de 1920)
«L’escriure en llengua materna és més fàcil
de lo que sembla. Un bon exemple’l tenim en
lo Reverent Mn. Joaquim Garcia i Girona: a
instàncies meues va escriure, fa vint anys, uns
versos titulats Als fills del Maestrat, i aquell poeta novençà, que per manca de pràctica no escrivia com parlava, avui és una glòria en les
lletres de Jaume Roig i d’Ausias March [arran
del premi i la publicació de Seidia] i un motiu
d’orgull per al Col·legi de Vocacions Eclesiàstiques i per a la vila de Benassal que és lo
seu poble».

• 1920. Eduard Martínez Ferrando, La Correspondencia de Valencia (20-XI-1920)
«L’esmentat poema constitueix un inspirat
cant a l’epopeia de la conquesta del nostre
antic Regne, per En Jaume I el Conqueridor,
al qual serveix de fonament la Crònica que
parlant de les seves gestes escriví el mateix
Rei.
Obra que suposa l’esforç de molts anys,
afegeix a la seva gran valua literària i històrica el mèrit de significar una important revifalla del lèxic vernacular, així com també el
d’ésser un tresor folk-lòric del nostre poble.
Per tots aquests motius, no vacil·lem a afirmar, sincerament, que Zeidia representa el major esdeveniment literari en la república de les

A Benassal, cap al 1926, amb Salvador Guinot, Carles Salvador i Mn. Eloi Ferrer (Fundació Carles Salvador)
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lletres valencianes des dels dies del patriarca
En Llorente. Es, doncs, cridada a comunicar
un gran impuls al nostre renaixement, sobretot entre la joventut, que té ja en el bellíssim
poema del més culte dels solitaris del reialme
la limfa que cercava de cultura pròpia.
(…) tot això en un llenguatge exquisit i una
versificasió arrodonida, que fan que el nostre
idioma recobri el clàssic ritme.»
• 1920. Salvador Ferrandis Luna, BSCC (novembre de 1920)
«¡Nuestro saludo de hermano para esta obra
que llega a Ciudad con inciensos eternos y aromas de serranía! Mossen García Girona (…)
ha prestado a la poesía valenciana el servicio
inestimable de renovar sus viejos temas sin
necesidad de acudir a exotismos, en ocasiones
mal aprendidos. Y su bella epopeya, escrita
en los lugares donde se inició la Reconquista
tiene el simbolismo hermoso de que aquellas
tierras de valencianidad inconquistada sean
el manantial de mejoramientos espirituales y
patrióticos.»
• 1921. Anònima, Las Provincias (2-I-1921)
«En definitiva, el poema del señor García
Girona es una obra de simpatía, y se recorre
con especial interés. Muy evocadora resulta
su lectura para quien sienta el calor de cariño a la terreta, y más evocadora todavía para
quien haya recorrido los puntos que en el
poema se citan. Los valencianos de ciutat no
suelen estar en disposición de apreciar estas
emociones.
(…) La obra fue premiada en los Juegos
Florales de Valencia el año 1919. Y ciertamente lo merecía.»
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• 1921. Josep Lleonart i Maragall, La Revista
de Barcelona (16-I-1921)
«Tant com gruixut el llibre és gran l’esforç.
La inconstància emocional, el lèxic que, en
exhaurir-se, a estones, esllangueix o afeixuga
els conceptes, o decau en expressió assats familiar, les intermitències d’apagament, eren
les contres que sotjaven l’autor del poema.
La voluntat esforçada hi és, per ventura, el
mereixement més gran. Benemèrit aiximateix
per les aportacions lèxiques. No en absolut;
certes paraules o formes, a juí del nostre simple gust estètic, ara i adés il·luminat de filologia, les trobem desplaentment subdialectals,
segons el concepte que ja havem mig escatit
en parlar d’altres autors valencians.»
• 1921. Eduard Martínez Ferrando, La Correspondencia de Valencia (17-I-1921)
«Sin autoridad alguna para realizar una
crítica seria de obra de tanto vuelo —consta
de trece cantos y un epílogo–, nuestro cometido ha de limitarse al modesto compte rendu de
un patriota, porque el nacionalismo valenciano, sediento como está de gestas intelectuales
que le comuniquen prestigio, le abra ya de
par en par las puertas de la efusión.
(…) narradas en un lenguaje depurado y
una versificación acabada, que hacen que
nuestro idioma recobre el ritmo clásico, por lo
que representa el mayor acontecimiento literario de la república de las letras valencianas
desde los días del patriarca Llorente.
Es, pues, llamada a infundir un gran impulso a nuestro renacimiento, sobre todo entre la juventud, que tiene ya en el bellísimo
poema del más culto de los solitarios del reino la linfa que buscaba de cultura propia, y en
los valencianos dormidos su nombre de Seidía
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será lo que aquella mágica palabra “sésamo”
que abría la encantada cripta del cuento árabe, despertando sus almas a la valencianía.
Esta es la alta misión que le está confiada
en el futuro (…).»
• 1922. Manuel Betí Bonfill (parlament en
l’homenatge del 20-VIII-1922 a Benassal)
«Desde huí natros no tenim que envejar res
a ningú; la nova arribada de la veritat angelical, les gestes glorioses del eixèrcit cristiá al
entrar en esta terra, l’alba rosada de la nostra
restauració, tenen ja un cantador. Bordant de
clar prestigi lo revet del mantell del capellá,
miniant ab or i vermell les badanes del llibre
de la nostra història, Mosén Xoxím García Girona ha fet un llibre que també será inmortal,
Seidía: lo nostre llibre, lo nostre poema.
I açó es lo que huí mos junte ací. Vosatros,
benasalencs que vos honreu contant-lo com
a vostre, heu volgut pagar-li lo sahonat fruit
del seu ingeni, i comprenent la válua que té,
i sempre tindrá en lo mon, la esperitualitat
sobre la materia li feu homenatge perpetuant
lo seu nom, i l’haveu escrit en un carrer de la
vostra vila per a que de hui en avant, grans i
xics, paisans i forasters, se’n recorden que ací
va florir un poeta que ha cantat a son poble.
Aixó es molt digne de lloa i per aço os lloam
de cor.
Nosatros que’ns ufanem ab la sua amistat
i encara’l contém com ú dels nostres, es a dir,
ú d’aquesta colla d’homens de bona voluntat
que mos empenyem en fer reviure les nostres
glòries passades i mostrar en tot lo mon la
grendea i la eficàcia del cultiu de l’esperit, venim a festejar al amic i al company, a escampar paners de flors en esta festa tota espiritualitat que també es nostra, perque Seidía es

[24]

aixó, reviscolament de glories nostres i fruit
sahonat del dolç cultiu espiritual.
Per acabar os demano: lloances i aplaudiments al poeta que l’ha concebuda i escrita,
lloances i aplaudiments al poble que alçant-se
sobre’ls que sestetjen en la vida prosáica de
la materia, huí corone de flors la testa de son
fill.»
• 1924. Eduard López-Chávarri, Las Provincias (11-V-1924)
«Nuestros lectores nos han visto elogiar al
presbítero señor García Girona, poeta valenciano de positivos méritos, espíritu sensitivo,
si los hay, enamorado de su tierra castellonense (no sería poeta si no tuviera esos amores) y cantor inspirado de aquellas serranías,
aquellas costas, aquellas leyendas.
Cuando apareció el poema de García Girona Seidia, dijimos con cuánta efusión aparecía
evocado el elemento “país” y la vida mora de
entonces. Ello ya indicaba cuánta era la sensibilidad del poeta.»
• 1929. BSCC (en la necrològica, anònima)
«¿Qué és Seidia, eixa vera epopeia de la reconquesta valenciana per Jaume I, qué és eixe
poemeta lluminós, tan llevantí, mes que un
esclat del amor del poeta al Maestrat? Llorejada, i rebuda en palmes per la crítica, és ben
llastimós que Seidia no estiga en les mans de
tots els bons valencians.»
• 1929. Francesc Almela i Vives, La Correspondencia de Valencia (6-III-1929)
«García Girona era eclesiástico. Profesaba
en el seminario jienense de Baeza. Había dado
cima a un poema épico titulado Seidía, escrito
en verso valenciano, cantor de gestas de la Re-
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Tomba de Garcia Girona al cementeri de Baeza (Fotografia d’Òscar Pérez Silvestre)
conquista y al que no se hizo, cuando se publicó, el agasajo que se merecía. Luego empleó
la lira principalmente para poner en estilo de
verso valenciano el verso latino de Horacio.
Y llevaba a cabo, con esa paciencia que sólo
puede dar el amor y un desapego a las cosas
terrenas, la elaboración de un vocabulario del
Maestrazgo —su tierra— muy importante
desde el punto de vista filológico.»
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La intenció de l’autor, explícita en el pròleg
de l’obra, era que l’obra fora útil al poble, ignorant d’aquell passat gloriós que ell havia
pogut llegir en el Llibre del Fets i en altres fonts
historiogràfiques, i que a Catalunya havia estat cantat al so de trompa en les obres de Verdaguer. Tot i que Garcia Girona pretenia fer
un poema per al poble, al qual era desconeguda la història, trobem que en la realitat no
va assolir l’objectiu desitjat. La bona acollida
que obtingué podem situar-la entre un públic
culte avesat a les lletres valencianes, fins i tot
entre els creadors i crítics del nostre àmbit,
com ens mostren les hemeroteques.
Seidia és un magnífic poema històric, sempre interessant i atemporal, un monument
de la nostra cultura, possiblement poc conegut pels valencians. Des de la nostra edició
de l’any 2000 (Saó Edicions), la iniciativa més
interessant i socialment productiva ha estat
promoguda per Manuel Carceller, amb diverses facetes: una versió radiofònica en Vox UJI
Ràdio, la creació del blog http://seidia.blogspot.com.es/, i tot això amb el reforç d’actes de
carrer per popularitzar-lo, com són l’homenatge en la Fira del Llibre Antic de Castelló
(17-11-2012), la participació en la commemoració de la fundació de Vila-real (24-2-2013),
amb motiu de 780é aniversari de la Carta
Pobla de Morella (4-8-2013) i en la inauguració de la Fira del Llibre de Betxí (18-4-2015).
Confiem que accions com aquestes i altres de
semblants i complementàries ens ajudaran a
fer una difusió correcta del nostre patrimoni
literari.
Amb la publicació del Seidia, Joaquim Garcia Girona havia obert una nova etapa a Còrdova com a rector del seminari, on el trobem
entre 1919 i 1926. De nou, lluny de casa i del
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contacte directe amb els amics lletraferits de
Tortosa, Castelló i el Maestrat, però això no
el desconnecta de la labor del solitari que el
caracteritzà. Són els anys en què es cou la
creació de la Castellonenca de Cultura i del
seu butlletí erudit i de creació. Garcia Girona
aprofita la plataforma i dedica el lleure a la
traducció al valencià d’odes i epodes d’Horaci, continua elaborant cèdules per a Mn. Alcover i resolent-li dubtes, inicia la publicació del
Vocabulari del Maestrat en fascicles per recomanació dels amics de la Castellonenca, fa alguns goigs o composicions en valencià per a
devocions diverses (Borriana, la Vall d’Uixó,
Benassal, Vila-real, Castelló de la Plana), poemes solts de circumstàncies i algun article de
caire lingüístic.18
No entrarem a valorar cadascuna d’aquestes facetes, perquè ja ho han fet altres veus
autoritzades. Només deixarem apuntat el valor de les seues traduccions, com han destacat
recentment Jesús Bermúdez Ramiro (2009),
Emigdi Subirats (2011) i Josep Roderic Guzman (2011). El tema no era nou, i ja l’havia
tractat Jaume Medina en diversos treballs
(1976, 1978, 2003). En la intenció de «fer un
Horaci valencià», per a l’especialista Bermúdez «no hi ha dubte que aquest mestre dominava perfectament el vers llatí i estava dotat
de les necessàries qualitats rítmiques (ja que
en cas contrari resulta tasca inabastable) per
poder-los traslladar a la seva estimada llengua. Esforç i mèrit indubtables, aconseguits a
base d’un treball de frega contínua, dignes de
reconèixer». I continua: «Som al davant d’una

18 Per no fer pesada ací la lectura amb referències,
remetem a la consulta de l’apèndix de l’obra que
trobareu al final d’aquest article.
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obra de maduresa, són els darrers vuit anys
de la seva vida. Les seves qualitats versificatòries, ja molt experimentades, les posà Garcia Girona al servei d’unes traduccions poètiques, amb el desig explícit de demostrar que
la llengua catalana era perfectament apta per
reproduir el ritme dels clàssics grecollatins».
Aquests exercicis publicats entre 1921 i 1958
(alguns de pòstums, per descomptat, i alguns
d’inèdits fins al 2004), fets a consciència i justificant als lectors la metodologia emprada, arribaren en alguns moments a ser dels treballs
més destacables del Boletín de la Castellonenca.
Els joves de Taula de Lletres Valencianes, reclamant un espai més normal per a la llengua en
la revista erudita de Castelló, no hi escatimaren
elogis: «dona un valor trascendent al treball del
prestigiós erudit Garcia Girona», o «traducció
de la Oda III 111. Lib I Carm. pel culte poeta
Joaquín García Girona, amb atinats comentaris. (Unica floreta en llengua nostra que ens fa
suspirar i desarruar un poc el front)».19
Pel que fa al Vocabulari del Maestrat, publicat
incomplet en fascicles i fora de col·lecció per
la Castellonenca entre 1922 i 1931, és l’altre
dels grans projectes de Garcia Girona. Quan
mamprén a recollir paraules de la seua comarca i d’obres antigues, era el 1900; tal inquietud connecta a la perfecció amb la invitació
de Mn. Alcover i es posa al seu servei. Davant
el retard en l’aparició del DCVB (1926…), els
amics de Castelló el comminen a publicar els
materials, revisant-los i esporgant-los. Per la
necrològica anònima del BSCC (gener-febrer
de 1929), sabem que, una vegada més, l’obra
de mecenatge per a la publicació anava a càr-

19 Podeu visitar els números 2, 4 i 8 de Taula de Lletres
Valencianes, dels anys 1927 i 1928.
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Manuscrit del Seidia, en l’exposició N32 de l’AVL (2007) (Fotografia d’Òscar Pérez Silvestre)
rec de Gaetà Huguet Segarra, en substitució
del seu pare, que havia finit l’any 1926. La reelaboració li causa molta faena, està malalt,
però va fent; uns dies abans de morir havia
iniciat les entrades de la lletra H, però ja no
arribaren a Castelló de la Plana, a les mans de
Sánchez Gozalbo. En compensació, de llarg a
llarg de tot el DCVB podem trobar rastres de
la seua recollida i consultes lingüístiques de
vint-i-vuit anys, tots els que s’hi dedicà.
L’anàlisi del Vocabulari del Maestrat ha estat
feta, sobretot, pel professor Lluís Gimeno. No
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hi afegirem res més; només una opinió potser
poc coneguda del deixeble Carles Salvador:
«No mai amb major oportunitat podria demanar-se la replega del vernacle caudal lexicogràfic vivent sinó ara que és mort de poc
mossén Garcia Girona. Potser ell fora l’únic
valencià que d’una manera sistemàtica omplia les llibretes de paraules que, florides
als llavis de la gent del camp, anaven a
engrossir el seu vocabulari del Maestrat i
de la Plana. Mort aquest senyor benemèrit
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hem de procurar el naixement a la filologia d’alguns joves solitaris. Fa bé el germà
Caballero en provocar el tal adveniment.
Gran observador i bon previsor ell, que vol
omplir un buid i, encara, aconseguir les relacions dels solitaris. Tot és precís i per a
traure la doble consecució no mai faltarà la
nostra personal ajuda. Solitaris som i altres
coses més no ens doleixen.»20

Una recuperació coral, gens esporàdica
Hi ha textos que estan escrits amb els budells.
Passeu-me l’asseveració eixuta i tot seguit la
justifique. El 1986 és l’any que marca una línia
clara en la recuperació de l’obra i de la figura de
Garcia Girona: Pere-Enric Barreda (2014) mamprenia a fer indagacions sobre la vida de l’autor
i Teresa Esteve ( 2013) llegia a València la tesina
de llicenciatura titulada La literatura a Castelló
de la Plana (1900-1923), dirigida pel professor
Vicent Simbor. Tots dos treballs van ser aprofitats pels qui vam vindre darrere; eren una bona
base, però no eren definitius i es van enriquir
amb les múltiples aportacions originals que
anaven derivant gota a gota de les consultes
d’altres arxius abans inexplorats i, també, d’altres punts de vista. Mirant només per damunt,
actualment podem dir que disposem, almenys,
d’una seixantena d’estudis contemporanis realitzats per una vintena llarga d’investigadors
diferents sobre el poeta i dialectòleg benassalenc en l’últim mig segle i de moltíssimes referències menors. No és poca cosa. No gens.
I he de dir-ho: en aquest particular s’ha pecat d’egocentrisme i d’apropiació del personat-

ge. No s’entén que, treballant amb una metodologia científica, alguns investigadors no
citen —ni que siga en el racó fosc de les notes
al peu o en la bibliografia final— els treballs
dels altres que s’hi han aproximat. Pur ego i
praxi viciada. Potser alguns investigadors només lligen allò que ells mateixos publiquen…
M’abstindré de comentar les irritacions intestinals i les enveges que va suscitar la publicació del Seidia l’any 2000: un fet editorial
i cultural positiu —realitzat per dos filòlegs
investigadors!— fou vist com una intrusió i
una usurpació. Potser el problema era que no
treballaven en una facultat, però no hi cabem
tots. No ho sé. De fet, el llibre no va poder ser
presentat enlloc per una campanya malintencionada de desprestigi.
Comente tot açò perquè, ara com ara, podem dir que Joaquim Garcia Girona està quasi
totalment recuperat i reivindicat en totes les
seues facetes creatives. Fa cinquanta anys que
ho duem a terme, mig segle, i d’una manera
coral, gens esporàdica. No s’entén, per tant,
que en el 2005 encara algú escriguera amb
irritació palmària que «cal dir que ha estat
plagiada sovint (però els imitadors, que desconeixen el context biogràfic de mossèn Joaquim, tenen nombroses errades). Per això ara
s’actualitza aquella biografia, però sense les
notes a peu de pàgina que tan abellidora van
fer l’anterior publicació». Està molt bé reivindicar-se, però no cal ocultar les hores d’esforç
dels altres. Ho trobareu teclejant en Google…
A continuació, trobareu un recull de tots
els investigadors i investigadores que s’han
atansat a l’obra de Garcia Girona i n’han dit la
seua per escrit, ordenats temàticament i amb
els esments cronològics dels seus treballs més
rics i esclaridors:

20 Taula de Lletres Valencianes, n. 18 (març de 1929), p. 4.
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• Sobre el Vocabulari del Maestrat i la collaboració amb Mn. Alcover en el DCVB
Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll
(DCVB): 1926-1962.
Joan Coromines (DECLC): 1980-1991.
Amadeu Soberanas i Germà Colón: 1986.
Lluís Gimeno Betí: 1995, 1996, 1998, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2013, 2016, 2017.
Òscar Pérez Silvestre: 1995, 1996, 2007, 2008.
Maria Pilar Perea: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011,
2016.
Albert Aragonés: 2008.
Àngela Buj: 2008.
• Sobre Seidia i l’obra poètica esparsa
Manuel Sanchis Guarner: 1968.
Pere-Enric Barreda Edo: 1986, 1989, 1997.
Teresa Esteve Palomar: 1986, 1990, 1995.
Vicent Simbor i Roig: 1988.
Lluís Meseguer: 1988, 2003, 2009, 2015.
Joan Rafael Ramos Alfajarín: 1989.
Joan Peraire i Ibáñez: 1991, 1999, 2007.
Òscar Pérez Silvestre: 1996, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018, 2019.
Ramon París Penyaranda: 2000.
Lluís Gimeno Betí: 2004, 2017.
Emigdi Subirats Sebastià: 2005, 2007, 2008, 2010.
Antoni López Quiles: 1995, 2007.
Acadèmia Valenciana de la Llengua: 2007-2008.
Josep J. Conill: 2007, 2011.
Carles Lluch: 2010.
Manuel Carceller: 2012-2013, 2016.
• Sobre les traduccions de poemes d’Horaci
Jaume Medina i Casanovas: 1976, 1978, 1986,
2003.
Pere-Enric Barreda Edo: 1999.
Òscar Pérez Silvestre: 2000, 2007.
Lluís Gimeno Betí: 2004.
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Jesús Bermúdez Ramiro: 2009.
Emigdi Subirats Sebastià: 2011.
Josep Roderic Guzmán i Pitarch: 2011.
• Recopilació i elaboració de nou folklore
Òscar Pérez Silvestre: 2005, 2007, 2018.
Vicent Vidal Lloret: 2016.
Josep Meseguer-Carbó: 2018.

Cloenda (provisional)
Sempre, sempre provisional. Després de quasi deu anys d’aparcar les investigacions sobre
Garcia Girona, els amics de Maestrat Viu em
proposaven de ressuscitar-lo en les meues
cabòries. Era un repte reprendre ara fonts,
pensaments, consultes esparses iniciades en
1994… També havia de véncer altres qüestions, com ara el mal gust de boca causat pel
bandejament dels meus treballs a càrrec dels
qui havien construït la seua carrera universitària fent mèrits amb Garcia Girona, com si
descobriren una Mediterrània personal. Ells,
només ells, són els responsables del mètode
que empren; jo només avise que quan es fa
una investigació hi ha una fase prèvia d’estat
de la qüestió, sobre la qual es construeixen les
noves hipòtesis…
Com diria Garcia Girona, em vaig fer cabut
i vaig pensar que, arribats als cent anys del
Seidia, s’esqueia fer allò que anuncia el títol
d’aquesta gustosa col·laboració. La malesa
ha sigut gran, ja que el buidatge de diverses
publicacions periòdiques ens ha abocat seixanta-set noves referències d’escrits de Garcia Girona desconeguts fins ara, alguns dels
quals van ser signats amb els pseudònims
Félix, Ragino o Ángel (ho indiquem en cada
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cas en l’apèndix). Confiem que aquest recull
actualitzat puga il·luminar una mica més la
trajectòria vital i literària de l’escriptor benassalenc.
Per part nostra, és possible que preparem
altres investigacions monogràfiques sobre
nous aspectes de l’autor que ara s’obrin amb
les troballes, i que ací només deixem apuntats. El temps ho dirà…
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Apèndixs

1. Obra literària, periodística i filològica de Mn. Joaquim Garcia Girona. Ordenació cronològica
1896
—Don Eximio Monote o La Apoteosis de un sabio
(obra teatral). Tortosa, 1896.
—«A María Inmaculada» (poema en castellà,
traducció de Verdaguer), El Grano de Arena,
n. 88 (5-XII-1896), Maó.
1897
—«Nacimiento de San José» (poema), Correo
Interior Josefino, n. 3 (març de 1897), Tortosa.
—«El colegial Rampolla» (narració), Correo
Interior Josefino, n. 8 (agost de 1897), Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«María en la escuela» (poema), Correo Interior Josefino, n. 11 (novembre de 1897), Tortosa.
1898
—«Por qué no hay lógica» (article), Correo Interior Josefino, n. 16 (abril de 1898), Tortosa
(amb el pseudònim Félix).
—«Matinal» (poema en castellà), Correo Interior Josefino, n. 17 (maig de 1898), Tortosa.
Publicat també en Vallivana (27-VIII-1904),
Morella, p. 399-400; i amb el títol «Perfumes» en Los Ángeles, n. 2 (febrer de 1919),
Sant Mateu.
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—«Al Corazón de Jesús» (poema), Correo Interior Josefino, n. 18 (juny de 1898), Tortosa.
—«El “florido”» (poema), Correo Interior Josefino, n. 19 (juliol de 1898), Tortosa.
—«Á mis libros de curso» (poema), Correo Interior Josefino, n. 22 (octubre de 1898), Tortosa.
1899
—«Amor de madre» (conte), Correo Interior Josefino, n. 27 (març de 1899), Tortosa (amb el
pseudònim Félix).
—«A María» (poema en castellà), Correo Interior Josefino, n. 29 (maig de 1899), Tortosa
(amb el pseudònim Félix).
—«Sursum» (poema dialogat en castellà), Correo Interior Josefino, n. 33 (setembre de 1899),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
1900
—«A San Juan Bautista de La Salle» (poema
amb motiu de les festes de la canonització
de La Salle celebrades a Benicarló al juliol), Correo Interior Josefino, n. 46 (octubre de
1900), Tortosa.
—«La luciérnaga» (conte de Nadal), Correo Interior Josefino, n. 48 (desembre de 1900), Tortosa (amb el pseudònim Félix).
1901
—«San José. Modelo de sacerdote» (article),
Correo Interior Josefino, n. 51 (març de 1901),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
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—«La sabiduría de la Cruz» (article), Correo
Interior Josefino, n. 52 (abril de 1901), Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«El lobo civilizado» (poema), Correo Interior
Josefino, n. 54 (juny 1901), Tortosa (amb el
pseudònim Félix).
—«Als fills del Maestrat» (poema), La Veu de
Tortosa (8-XII-1901). Publicat també en Ayer
y Hoy, n. 7 (1-IV-1902), Castelló de la Plana,
p. 122-123.
1902
—«Haz el Jesusito» (poema), Correo Interior
Josefino, n. 61 (gener de 1902), Tortosa (amb
el pseudònim Félix).
—«¿Por qué?» (poema), Correo Interior Josefino,
n. 64 (abril de 1902), Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«Dos latinos del 1º» (poema), Correo Interior
Josefino, n. 65 (maig de 1902), Tortosa (amb
el pseudònim Félix).
—«No és mort» (poema dedicat a Mn. Verdaguer), La Veu de Tortosa (22-VI-1902). Publicat també en Correo Interior Josefino, n. 67
(juliol de 1902), Tortosa.
—«Por mí ya estás perdonada» (poema), Correo Interior Josefino, n. 69 (setembre de 1902),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«El niño y el ángel» (poema), Correo Interior Josefino, n. 70 (octubre de 1902), Tortosa
(amb el pseudònim Félix).
—«La triomfadora del drach» (poema), La Veu
de Tortosa (14-XII-1902).
1903
—«Carta abierta» (article lingüístic), Correo Interior Josefino, n. 75 (març de 1903), Tortosa.
—«Vespes i abelles» (poema), La Libertad, n.
105 (4-IV-1903), Tortosa.
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—«Condol» (poema), El Ebro (8-IV-1903), Tortosa.
—«La “alma libertad”» (article), Correo Interior
Josefino, n. 79 (juliol de 1903), Tortosa (amb
el pseudònim Félix).
—«Ensayando el celo. I» (article), Correo Interior Josefino, n. 80 (agost de 1903), Tortosa
(amb el pseudònim Félix).
—«Ensayando el celo. II» (article), Correo Interior Josefino, n. 81 (setembre de 1903), Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«La visión de León XIII» (poema), Correo
Interior Josefino, n. 82 (octubre de 1903),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«Bene scripsisti de me» (poema filosòfic),
(novembre de 1903).
1904
—«Nos quiere junto a si» (article), Correo Interior Josefino, n. 85 (gener de 1904), Tortosa
(amb el pseudònim Félix).
—«Qüestions de llengua i literatura catalana»
(nota lingüística), Correo Interior Josefino, n.
85 (gener de 1905), Tortosa (sense firma).
—«Lo somni del Rey En Jaume» (poema amb
menció honorífica en els Jocs Florals de Saragossa), Correo Ibérico (3 i 4-II-1904), Tortosa.
—«Costa amunt» (poema), Correo Ibérico (30III-1904), Tortosa.
—«Los Santos Corporales de Daroca y la institución de la fiesta del Corpus. I» (article),
Correo Interior Josefino, n. 90 (juny de 1904),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«Los Santos Corporales de Daroca y la institución de la fiesta del Corpus. II» (article),
Correo Interior Josefino, n. 91 (juliol de 1904),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
—«Salutació á la Mare de Deu de Vallivana,
á sa entrá en Morella» (poema premiat),
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Vallivana (27-VIII-1904), Morella, p. 405410. Reproduït també en primera plana en
Correo Ibérico (7-IX-1904), Tortosa.
—«Matinal» (poema en castellà), Vallivana (27VIII-1904), Morella, p. 399-400. Publicat ja en
1898 en Correo Interior Josefino, n. 17 (maig de
1898), Tortosa; i amb el títol «Perfumes» en
Los Ángeles, n. 2 (febrer de 1919), Sant Mateu.
—«Ressenya al llibre de Mn. Tomàs Bellpuig
Retórica compendiada», Correo Interior Josefino, n. 93 (octubre de 1904), Tortosa (amb el
pseudònim Félix).
—«Lo primer poeta de la Puríssima Concepció»
(poema), Correo Ibérico (7-XII-1904), Tortosa.
—«La Elegida» (poema premiat en el Certamen
Marià de Saragossa de 1904, en fulletó), 1905.
1905
—«A María Purísima por San José» (article),
Correo Interior Josefino, n. 99 (març de 1904),
Tortosa (amb el pseudònim Félix).
1906
—«Himno al beato Francisco Gil de Federich»
(poema), El Ebro (29-IX-1906), Tortosa.
1907
—«La boda desfeta» (poema).
1908
—«Seydía» (poema, primera versió acabada,
manuscrit datat el 7-II-1908).
1909
—La dicha (obra teatral), Barcelona.
1910
—Sèrie d’articles «Parlém del Secseni», dins
Vallivana (Morella):
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• Núm. 2, 1-II-1910, p. 35.
• Núm. 3, 15-II-1910, p. 53-54.
• Núm. 5, 1-III-1910, p. 69-71.
• Núm. 6, 15-III-1910, p. 84-86.
• Núm. 7, 1-IV-1910, p. 102-103
• Núm. 8, 15-IV-1910, p. 115-117.
• Núm. 9, 1-V-1910, p. 137-139.
• Núm. 10, 15-V-1910, p. 155-157.
• Núm. 11, 1-VI-1910, p. 180-182.
• Núm. 12, 15-VI-1910, p. 207.
—El deslliurament de Morella, Impremta Catòlica, Morella, 1910. També publicat en la revista Vallivana de Morella en quatre lliuraments:
• Núm. 12, 15-VI-1910, p. 212-214.
• Núm. 13, 1-VII-1910, p. 228-232.
• Núm. 14, 15-VII-1910, p. 255-258.
• Núm. 15, 1-VIII-1910, p. 273-275.
—«Ma plegaria» (poema). Vallivana (26-VIII1910), Morella, p. 297.
—«Ressenya al llibre de Ramon Vergés Paulí Espurnes de la llar», Libertad (6-X-1910), Tortosa.
—En plena lucha (rasgo teatral en un acte i en
vers). «Galería Dramática del Correo Interior Josefino», Tortosa, 1910. Estrenada el 9-V1909 al Seminari de Saragossa.
1911
—Postrimerías de un genio (acte sacramental en
un acte i en vers). «Galería Dramática del
Correo Interior Josefino», Tortosa, 1911. Estrenada el 27-XII-1910 al Seminari de Saragossa en la vetlada en honor a Jaume Balmes.
1912
—La sotana por la toga (obra teatral), Tortosa,
Impremta Querol.
—Las distracciones de don Pánfilo (comèdia en
dos actes adaptada del francés), Tortosa,
Impremta Querol.
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—El puntapié misterioso (sainet adaptat de l’italià), Tortosa, Impremta Querol (amb el pseudònim Ragino).
1913
—«La Cruz triunfante» (poema). Libertad (12VI-1913), Tortosa.
1915
—España restaurada (obra teatral), Tortosa.
—«Puján a Benasal» (poema). Saragossa, Uriarte, 1915. Publicada també en la revista
Intento 5 (Benassal, maig de 1971), p. 3-4,
i en 1989 en Benassal. Recull bibliogràfic de
textos.
1916
—«A la flor de Vallivana» (poema), Vallivana
(26-VIII-1916), Morella, p. 421.
1917
—«Madona Sancta María del Pilar als pelegrins valencians» (poema), El Pilar (19-V1917), Saragossa.
—«Salutació als pelegrins valencians» (poema), El Noticiero (19-V-1917), Saragossa.
1918
—«La mateixa cançó» (poema). Saragossa, Uriarte, 1918. Publicada també el 1989 en Benassal. Recull bibliogràfic de textos.
1919
—«Sueño o realidad» (poema), Los Ángeles, n.
1 (gener de 1919), Sant Mateu (amb el pseudònim Ángel).
—«Perfumes» (poema), Los Ángeles, n. 2 (febrer de 1919), Sant Mateu. Ja havia estat
publicat amb el títol «Matinal» en Correo
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Interior Josefino, n. 17 (maig de 1898) i en
Vallivana (27-VIII-1904), Morella.
—«A la Mare de Déu dels Àngels desapareguda. Complanta» (poema), Los Ángeles, n.
3 (març de 1919), Sant Mateu.
—«La aparición» (poema), Los Ángeles, n. 5
(maig de 1919), Sant Mateu (amb el pseudònim Ángel).
—«Amenidades» (entreteniments), Los Ángeles, n. 7 (juliol de 1919), Sant Mateu.
—«L’entrada dels bous» (poema), Los Ángeles,
n. 9 (setembre de 1919), Sant Mateu (amb el
pseudònim Ángel).
—«Himno a Nuestra Señora de los Ángeles»
(poema), Los Ángeles, n. 10 (octubre de
1919), Sant Mateu (amb el pseudònim Ángel).
1920
—«A València» (poema), BSCC, t. I (1920), n.
3, p. 74.
—«La “Mare de Deu”» (poema), Los Ángeles,
n. 16 (abril de 1920), Sant Mateu (amb el
pseudònim Ángel).
—«Reina de las Vírgenes» (narració), Los Ángeles, n. 17 (maig de 1920), Sant Mateu (amb
el pseudònim Ángel).
—«Un somni» (poema), Los Ángeles, n. 18 (juny
de 1920), Sant Mateu (amb el pseudònim
Ángel).
—«Angeletes. Cuadros populares» (narració),
Los Ángeles, n. 19 (juliol de 1920), Sant Mateu (amb el pseudònim Ángel).
—Seidia. Poema valencià del principi de la Reconquista, València, Impremta Valencianista.
—«Lo ball dels xiquets» (poema), Los Ángeles,
n. 21 (setembre de 1920), Sant Mateu (amb
el pseudònim Ángel).
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1921
—«Te, Joseph, Celebrent…» (poema), El Defensor de Córdoba (19-III-1921).
—Saetas de pasión escogidas de las colecciones
presentadas por los seminaristas de San Pelagio
de Córdoba ordenadas y clasificadas por el R.
D. JGG. Imprenta de El Defensor de Córdoba.
—«Als xiquets de l’escola» (poema), Benassal.
—«Goigs a la imatge de la Mare de Déu de la
Misericòrdia de Borriana».
—«Del jardí d’Horaci» (traduccions), dins
BSCC. Els enumerem tots seguits:
• T. II (1921), n. 16, p. 247-249.
• T. III (1921), n. 29, p. 322-323.
• T. III (1922), n. 31, p. 386-387.
• T. IV (1923), n. 36-38, p. 144-145.
• T. V (1924), n. 3, p. 180-181.
• T. V (1924), n. 5, p. 322-323.
• T. VI (1925), n. 1, p. 52.
• T. VI (1925), n. 5, p. 269-277.
• T. VII (1926), n. 4, p. 191, i 210-220.
• T. VIII (1927), n. 4, p. 172-178.
• T. IX (1928), n. 1, p. 37-39.
• T. IX (1928), n. 2, p. 85.
• T. IX (1928), n. 3, p. 174.
• T. X (1929), n. 6, p. 354-355 (pòstum).
• T. XXV (1949), n. C. EXT., p. 641 (pòstum).
• T. XXVIII (1952), n. 1, p. 129 (pòstum).
• T. XXXIII (1957), n. 2, p. 162 (pòstum).
• T. XXXIV (1958), n. 1, p. 58 (pòstum).

Patrona de esta ciudad Ntra. Sra. del Lidón.
Castelló de la Plana, p. 22-23. Reproduït
també l’any 1966 en la revista de Castelló
Festividades, p. 22.
—«Goijos a la Sagrada Familia, venerada en
l’Ermita de la Font de Vall d’Uxó» (març
de 1924).
—«Estudi de llengua valenciana», BSCC, t. V,
n. 6, p. 377-383.
1925
—«Goigs al gloriós Sant Roc, patró de Benassal».
—«A mi Patrona la Virgen de los Ángeles» (poema), Los Ángeles, n. 1 (2a època, juny de 1925),
Sant Mateu (amb el pseudònim Ángel).
—«Camino de la Ermita» (narració), Los Ángeles, n. 3 (2a època, juliol de 1925), Sant
Mateu (amb el pseudònim Ángel).
—«A la Font d’Ensegures» (poema), Diario de
Castellón (26-VII-1925).
1926
—«Plany» (poema amb motiu de la mort de mossén Manuel Betí), inèdit fins al 2004 (Gimeno).
1927
—«Els set dolors» (poema amb motiu de la
mort de Gaetà Huguet Breva).

1922
—Vocabulari del Maestrat, SCC, Castelló de la
Plana, 1922-1931.

1928
—«Com sentim de la sagrada Cinta els forasters» (article), La Santa Cinta, n. 6 (juny de
1928), Tortosa.

1924
—«Corona de fills» (poema), dins Corona poética ofrecida por varios amantes de Castellón
de la Plana y de sus gloriosas tradiciones a la

Treballs publicats pòstumament:
—«El estudio del latín. El latín, factor de la
educación clásica» (article pòstum), Correo
Josefino, n. 384 (febrer de 1929), Tortosa.
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—Colección de Cartas Pueblas XXXIII: «Carta
Puebla de Benasal por Blasco de Alagón, a
3 de enero de 1239», BSCC, t. XII (1931), n.
5, p. 244-246.
—«Les cinc llagues venerades en el Santíssim
Cristo de l’Hospital de la ciutat de Vila-real» (poema, amb música de Mn. Vicent Avellana), dins Novena al Santo Cristo del Hospital de Villarreal. Tortosa, 1933.
—«Boda masovera en l’antigor» (poema), BSCC,
t. XXI (1945), n. 6, p. 400-402.
—«Chert» (article lingüístic), inèdit fins al 2004
(Gimeno).
—Traduccions d’Horaci, inèdites fins al 2004
(Gimeno).
• Oda III, Lib. I. Carmina (versió).
• Oda III, Lib. Epodon.
• Oda XI, Lib. I Carmina.
• Oda VI, Lib. I Carmina.
• Oda XIII, Lib. III Carmina.
• Oda IX, Lib. III Carmina.
—«Epístola teològica» (poema s.d.), inèdit fins
al 2004 (Gimeno).
—«Ascensió filosòfica» (poema s.d.), inèdit fins
al 2004 (Gimeno).
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2. El primer poema conegut de Joaquim
Garcia Girona (1896)
Es tracta de la traducció al castellà d’un fragment del seu admirat Jacint Verdaguer, publicat en El Grano de Arena, n. 88 (5-XII-1896) de
Maó, «revista católica consagrada al Corazón
de Jesús». L’admiració pel poeta de Folgueroles, que apareix en el pròleg del mateix Seidia, el va portar a dedicar-li el poema «No és
mort», publicat en La Veu de Tortosa i en Correo
Interior Josefino (1902) amb motiu de la mort
del poeta i capellà, esdevinguda el 10 de juny
de 1902 a Vallvidrera. L’oferim a Empelt en
primícia.
L’original ja havia estat publicat per Verdaguer en la revista La Renaxensa (1874), i posteriorment el va recollir en el poemari Idilis y
cants místichs (1879).
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Traducció de Joaquim Garcia Girona (1896)
¡Qué amargor nos has dejado,
maldita manzana de Eva!,
la sierpe que te cogió
ya enrosca á toda la tierra,
cada siglo con un nudo
de su larga cola horrenda.
Mil y mil fuertes guerreros,
Sansón, David, le hacen guerra,
¿quién matará la serpiente
si al Orco á todos se lleva?
Del Paraíso ¡ay! perdido
solo memoria les queda,
del Paraíso celeste
tan solo el nombre recuerdan.
¿Quién al mundo salvará?
Esto dice una doncella:
—Lo salvará una mujer
si otra mujer fue su pérdida.
¿Dónde está ese mónstruo, dónde,
que se nos traga la tierra?
La tierra, que no es la poma,
y, si lo es, no es la Bestia:
sinó de mi excelso Hijo
que en árbol de amor se eleva.—
A la cruz, do Jesús muere,
María al mónstruo encadena,
y antes de volar al cielo
le ha aplastado la cabeza.
(De Verdaguer, trad. por J. G. y G.)
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Original de Jacint Verdaguer (1874 i 1879)
Quina amargó’ns has dexat
malehida poma d’Eva!,
la serpent que t’abastava
ja entortolliga la terra,
cada centuria ab un nus
de llarga cua feréstega.
Generacions de soldats,
Samsó y David li fan guerra,
¿quin matará la serpent
si als Llims tots los arrossega?
Lo paradís ¡ay! perdut
sols á la memoria’ls queda,
tan sols ne saben lo nom
del paradís que’ls espera
¿Qui salvará’l mon perdut?
Sols respon una donzella
—Una dona’l salvará,
si una altra dona’l va perdre:
¿hont es lo monstre, ahont es
que se’ns engola la terra?;
no es ella cap poma, no,
ni si ho fos seria seva,
que seria del meu Fill,
que en l’arbre d’amor s’axeca.—
En la Creu hont mor Jesús
Maria la serp hi ferma,
y avans de volar al cel
li n’ha xafada la testa.
(…)
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3. Entrevista a Mn. Joaquim Garcia Girona
Guió: Òscar Pérez Silvestre, realitzat a partir
dels pròlegs, de la correspondència i d’altres treballs de Garcia Girona. N’actualitzem puntualment l’ortografia per fer-ne una
lectura més fluïda.
Entrevistador per a Antena Caro: Emigdi Subirats Sebastià.
Veu de Mn. Joaquim Garcia Girona: Jesús Tibau.
Emissió: 15 de maig de 2007, dins el programa Lletres Ebrenques.
—Mossén, diuen els investigadors actuals
que vosté és un dels pioners de la dialectologia moderna a la diòcesi de Tortosa, i que
fins i tot es va avançar a la invitació que va fer
Mn. Alcover en la Lletra de convit. Què ens
en pot dir?
—De mi puc dir-li (i per lo que toque al Maestrat d’a on sóc fill) que em vaig alegrar molt al
saber l’escomesa de Mn. Alcover, perquè en
ocasió de fullejar los papers vells d’aquells arxius, vaig vore que hi havia un tresor de llenguatge català. Així és que ja m’havia dedicat a
fer col·lecció de paraules i frases de la llengua
abans de tindre coneixement de l’obra d’ell.
(…)
També tenie un bon muntó de paraules i
refranys del llenguatge vivent, quines cèdules
anava fent a mida que m’ho permetien mes
ocupacions.
—És així que naix el Vocabulari del Maestrat
a partir de 1922?
—Tot aqueix bé de Déu, enviat fa temps, quan
estava encara a mig adobar, a la Calaixera de
Mossén Alcover, volgueren i demanaren los
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amics de Castelló de la Plana que isqués a taula «antes com antes», que diem al Maestrat, i
abans que aparegueren los primers plecs del
Diccionari general de la llengua, a fi i efecte de que
pogués ser abocada dins d’aquell tota la nostra
replega (…). I no era aquest lo sol motiu, sinó
que nostre Vocabulari esperàvem sos editors
fos lo clarí que dessonillés i espavilés a molts
de nostra terra a que es fessen també caçadors
de vol i atustassen i embestissen a tot vocable i
cosa que passés atret de la seua llapissera.
(…) En una paraula: nostre Vocabulari era
un regatxol que baixava del Maestrat, buscava com engrossarse en la Plana i altres terres,
per anar a morir a la mar d’un Diccionari
General de la llengua catalanesca-valenciana
que el vollgués acollir en son si.
—I què el va moure a fer poesia?
—En lo meu desig d’ajudar a la reconstrucció
de nostra llengua, haig temptat de conrear la
poesia.
—També va publicar textos a Morella, veritat?
—En la revista de Morella Vallivana apareixen
uns articles meus sense firma, els qui porten
el títol de «Parlém del Secseni». L’ortografia
no els agradarà en els primers articles: està
feta a posta per a que els passen millor per la
gola a aquells morellans, més castellanitzats
de lo que es puguen pensar. Ja voran que faig
campanya a favor dels boscs, riquesa la més
extensa i sòlida de nostra Terra-Alta, perduda, dissipâ, arruïnâ, com en les comarques
més perdudes de la perduda Península. (…)
Era la gran ocasió eixa del Secseni de les famoses festes de Morella a sa Patrona Mare de
Déu de Vallivana, per a introduir ¡la llengua
pròpia! ¡Vergonya és que es digue!

Joaquim Garcia Girona, a cent anys del Seidia. Assaig d’un estat de la qüestió i noves aportacions
Òscar Pérez Silvestre

—Vosté és un dels pocs valencians, juntament
amb Lluís Revest, que ha emmotllat el clàssic
Horaci en valencià. Conte’ns com ho ha fet.
—(…) això és lo que m’he proposat; a saber,
que els versos valencians d’aquestes noves
versions tinguen la mateixa estructura i, per
tant, lo mateix ritme dels llatins.
No donaré una explicació, com diuen, tècnica: escric per a tots els que puguen interessar-se en esta matèria, i faré ús de raons i signes plans i senzills.
Primer de tot diré que el fi, lo scopus d’aquestes traduccions a nostra llengua, en esta secció
del Jardí d’Horaci, és fer un Horaci valencià,
parcial, s’entén, un ramell d’escollides odes
seues que donen a conéixer un aspecte de la
seua excelsa i múltiple personalitat literària.
Un Horaci tal com és, no llevant-li ni ficant-li
ni mudant-li res de lo principal, ni encara en
lo secundari més que a pura necessitat; que no
em dóna pena passar plaça d’apegat a la lletra:
preferisc açò a les originalitats de certs traductors, que posen molt de lo seu… per no tindre
paciència per a desentranyar i desenredar lo
sentit de l’original, i no vull dir perquè no n’hi
ha més en la testerola. Això sí, Horaci vestit
a la valenciana, que es deixe escoltar i entendre en los vocables, giros i maneres que jo sàpia trobar més pròpies i legítimes de la nostra
llengua. Perquè és tanta la fe que tinc en la virtut, nervi i gràcia de nostra fermosa vernàcula,
que estic segur que per ella no ha de quedar.
—Tot i aquestes justificacions, sembla que
la seua gosadia va alçar una certa polseguera
entre els amics de la Castellonenca i també
a Barcelona…
—Com no? A la novetat tot lo món se gira.
I el tabaleig i pregó era a fer adreçar les ore-
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lles més catxes. Els primers en caragirar-se a
l’article van estar, naturalment, els amics. Un
d’ells, que ho és de l’ànima, i entés com pocs
en esta matèria, se’n va espantar. Li semblaren les meues elucubracions… quasi quasi
una heterodòxia prosòdica. Un altre, igualment entés i amic, contava i no acabava del
gust, del delit amb què assaboria lo meu Horaci valencià al so de la lira clàssica.
(…) el ritme horacià, font de suprema melodia, tal i com jo el sent, pot fer-se perceptible en nostra vernàcula d’una manera prou
acostada (…).
La fórmula de la imitabilitat la concretava jo a modo de principi: «La quantitat de la
mètrica llatina no es pot imitar en nostra vernàcula més que en la deguda combinació de
les síl·labes tòniques i de les àtones».
Si m’és lícit, diré que faig versos llatins en
vocables valencians. M’és indiferent que resulten de dotze síl·labes o d’onze. Lo que vull
és que els temps de la quantitat llatina es perceben igualment ordenats en la valenciana, ni
un més ni un manco.
—Seidia és el gran cant a la conquesta jaumina dels Ports, del Maestrat i de la Plana, la
seua obra més reeixida i coneguda. Com s’endinsà en aquest gènere poètic?
—Era jo encara un estudiantàs de llatí i vaig
fer ja uns versos, en castellà, a un lloc pintoresc de la meua vila, en los que feia eixir una
princesa mora. Allò era un brot bordissenc,
però esclatava sense dubte a l’escalforeta de
certa exaltació de sentiment per la terreta nadiua, i no com se vullga, sinó d’enyorança de
les seues glòries antigues.
Aplegat jo a home, i a capellà, aquell entusiasme havia fet tota sa pujada i del tot em
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posseïa. Lo gran rei En Jaume, sos cavallers,
ses valentes mainades, les glorioses hominies
que en nostra terra executaren, i lo mèrit cent
vegades més gloriós d’haver-la repoblada de
cristians, tot em tenia corprés i enamorat i desitjós d’enamorar-ne als nostres conterranis».
Em vaig capficar que el nostre Maestrat i
Plana de Castelló, capçalera del Regne de Valencia, tingueren sa llegenda, son petit Canigó. La temeritat, Déu i els bons patricis me la
perdonaran.
Seidia, que consta de catorze cants en vers,
m’ha fetes pegar moltes sarpades, tot per amor
a nostra estimadíssima llengua.
—Què té d’original?
—Los cànons dels mestres, la seua manera de
poetitzar, encara que a longe, tenien de ser observats. Jo havia de metre-hi alguna cosa de
deus ex machina i d’aquells motius més típics
de les epopeies. I com no anava jo a inventar
la pólvora, vaig i ampro lo motle d’algun que
altre dels mestres, i, fugint lo més possible
de servilisme, em faig amb eixes peces que
m’eren necessàries (…). Algunes, no obstant,
que pareixeran imitacions, (…) no ho són,
sinó meres coincidències.
—Tot i ser acabada el 1908 la primera versió, fins al 1910 no publica el primer cant (Lo
deslliurament de Morella) en separata i en la
revista Vallivana. Què va succeir entre 1908
i 1919, quan el presenta als Jocs Florals de
València?
—Em vaig fer aragonés i cabut, com los fills
d’aquella terra [Saragossa]. Dic açò perquè
vaig aplegar a una reforma completa del meu
poema Seidia (continuació del Deslliurament de
Morella) i crec que l’obra va guanyar un bon
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tant per cent. Los amics de Castelló, en Gaetà
Huguet, Guinot, lo jove Lluís Revest, i sobre
tots mon amic tortosí Mn. Tomàs Bellpuig, les
excitacions del qual, principalment, em mogueren a posar-hi mans a la faena per espai de
dos anys llargs, m’animaren i donaren coratge
per a la publicació. Nostra terra està pitjor que
Catalunya i Balears abans de l’actual renaixement. Una obreta com la meua, més que siga
d’assumpte antiquat i no prou original, seria
un bon despertador per als nostres coterrans,
dejunis de tot de la pròpia història i poesia.
—En qui pensava quan l’escrivia?
—La història d’aquell cicle de glòries, fonament del nostre gran poble del Regne, l’hagués jo volguda vore en totes les mans; hagués volgut que la mateixa Crònica del rei En
Jaume fos familiar vora la llar encesa de nostres cases, ressonant ses heroiques contalles
en aquella llengua, que és la nostra d’avui,
dins l’ànima de nostra raça, com alguna cosa
consubstancial a la mateixa.
Llavors vaig i penso: «Eixa història, si jo la
poguera escudellar en lo motle dels versos, és
en dir, a modo de romanç, i en nostra clara
llengua valenciana, tal volta aconseguiria que
els abellire als meus paisans del Maestrat i de
la Plana, en lo que d’esta nostra terreta parla
dita història, i en fessen menjada en les seues
vetlades casolanes».
(…) En remat i conclusió: jo escrivia este llibre per a la gent i no per als erudits, i a la gent
tot li sap a nou.
—Com valora la recepció del Seidia?
—Hai pogut comprovar que tant a València
com a Castelló i de més del Regne ha caigut
molt bé la meua obra.

Joaquim Garcia Girona, a cent anys del Seidia. Assaig d’un estat de la qüestió i noves aportacions
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Si busqueu en aquest llibre coses noves i
exquisides de gran emotivitat, ja haveu llegit
prou. Però si vos trobeu amb paciència per a
refrescar la memòria de coses velles de nostra
comarca, que no per ser-ho deixen de ser formoses, i justipreuar el que per amor a eixes
coses de sa terra i de sa llengua ha treballat
i suat un que no va nàixer poeta, tireu per
avant.
—Mossén, sabem que és un home molt ocupat en la regència del seminari i que es lliura en cos i ànima a l’educació dels futurs preveres. Per això, li agraïm encara més que ens
haja concedit aquests minuts a nosaltres i a
tots els oients d’Antena Caro. Augurem un
futur esplèndid a la seua obra. Moltíssimes
gràcies.
—A vostés. Bon dia.

4. El darrer poema en homenatge a Joaquim
Garcia Girona (1979)
Endreça

A J. Garcia i Girona

De vós aprenc i desaprenc altern,
dels vostres fulls, de les vostres paraules,
del vostre vers d’adelerada ametla
que crema més que no el vent de ponent.
Passava el temps vostre vocabulari
i el Maestrat ressuscitava, cru,
als mots antics, les lliçons retrobades,
al manament ocult de la garbera.
De vós aprenc i desaprenc camins,
i escolte el rei, per la nit auroral,
entre cavalls, entre crineres ràpides
i cavallers com als antics gravats.
De vós aprenc i desaprenc Morella,
l’aigua que cau constantment d’una font
sense que mai no l’escolte ningú,
i té la clau d’aigua del laberint.
Vostre record de fullosa memòria
el deixe ací, com deixaria un ciri
de gotes grans i de flama petita,
entre els grans vents de la nit solidària.
He de pujar la collita a l’andana
en feixos grans que m’arrapen el cos,
i he d’apagar, com una flama tèrbola,
uns ulls cansats de mirar tots els temps.
Vicent Andrés Estellés
Del Llibre XXIV del Mural del País Valencià:
«Morella»
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