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Abstract
Joaquim Garcia Girona is one of the figures of the
Catalan literature formed in the Pais Valencià that, in
the last few years has received a certain attention from
those who study the different philological specialistes.
This priest, poet and savant, author among other works
of the epic poem (influenced by Verdaguer) Seidia
(1920) and the Vocabulari del Maestrat (1922...), is
placed in a context of cultural and political effervescence
of the Valencian Movement before the Civil War and
also in some projects transmitted from the works of the
Societat Castellonenca de Cultura. The work by Òscar
Pérez Silvestre, one more in the series that he has
dedicated to this subject, describes the literary relations
that Garcia Girona kept with Morella as a result of de
Sexenni celebrations. Furthermore, we can find in it
some of the texts published in the magazine Vallivana
between 1904 and 1916 briefly analysed.

Els amics del Centre d’Estudis dels Ports em conviden a parlar sobre el prevere i literat
Joaquim Garcia Girona, sobre el qual vaig tenir la sort d’investigar i publicar amb Ramon París
l’interessant poema Seidia, màxima expressió de la poesia èpica catalana d’autor valencià. En
l’estudi preliminar que vaig elaborar per a aquella edició de Saó (any 2000, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Morella), deixava aguaitar alguns aspectes que ens relacionen el poeta
benassalenc amb la vila de Morella per diversos motius. En aquest modest treball m’agradaria
aportar algunes dades més que ens perfilaran un Garcia Girona enamorat de la capital dels
Ports, a la qual dedicà algunes pàgines en forma de poesia i també d’article de tesi. Deixeu-me,
per ara, que faça cinc cèntims sobre la vida d’aquest poeta-capellà.

1. Una vida de fora de casa
Joaquim Garcia i Girona va nàixer a Benassal l’abril de 1867, i en 1879 ingressava al Col·legi

de Sant Josep de Tortosa, fundat per mossén Manuel Domingo i Sol. Continuà els estudis
religiosos al Seminari d’aquella ciutat, i s’hi llicencià en Filosofia i Lletres. Concretament, el
desembre de 1892 hi era ordenat prevere, i l’agost de 1893 pronunciava els primers vots a la
Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, institució creada per mossén Sol en 1884 amb
l’objectiu de promoure les vocacions sacerdotals entre el jovent. La vida i els càrrecs que
ocupà Garcia Girona van estar lligats al devenir i la importància que adquirí la Germandat en el
regiment de seminaris arreu de les diòcesis espanyoles, per la preparació especial que adquirien
aquests capellans. Fou rector dels seminaris de Saragossa entre 1903 i 1919, Còrdova (1919-
1926), Oriola (1926-1928) i fou director espiritual del de Baeza fins al seu decés (1928).

Resum
Joaquim Garcia Girona és una de les figures de la litera-
tura catalana feta al País Valencià que, en els darrers
anys, ha rebut una certa atenció per part dels estudiosos
de diferents especialitats filològiques. Aquest capellà,
poeta i erudit, autor entre d’altres obres del poema èpic
de tall verdaguerià Seidia (1920) i del Vocabulari del
Maestrat (1922...) s’enquadra en un context d’eferves-
cència cultural i política del valencianisme de preguerra
i en uns projectes vehiculats a partir de la labor de la
Societat Castellonenca de Cultura. El treball d’Òscar
Pérez Silvestre, un més de la sèrie que ha dedicat al tema,
descriu les relacions literàries que Garcia Girona man-
tingué amb Morella arran de les celebracions del Se-
xenni. A més, s’hi ofereixen i s’hi analitzen breument
alguns dels textos que publicà en la revista Vallivana
entre 1904 i 1916.



L’etapa de formació al Seminari de Tortosa, però, mereix una atenció detinguda perquè, sens
dubte, és el nucli intel·lectual i relacional que més l’influí en els anys a venir. Efectivament, el
període comprés entre els anys 1892 i 1903 (entre l’ordenació i la primera destinació a Saragossa),
mossén Garcia Girona degué viure al seminari diocesà una de les millor etapes intel·lectuals de
la seua vida. La presència d’hòmens de cultura tant a les aules com a les dependències, o
l’influx d’erudits locals com ara Francesc Mestre i Noé, per no citar el viatger i seductor Antoni
Maria Alcover que començava a escampar el germen de l’estima per la llengua, són algunes de
les fonts humanes que cal estudiar en detall. Al costat de tot això, trobem l’activitat cultural
que la diòcesi posava a l’abast dels seminaristes i dels jóvens en general amb l’obra anomenada
el Gimnàs (actiu entre 1884 i 1906), que té la finalitat d’oferir activitats educatives al jovent, i
en el qual Mn. Garcia Girona comença a supervisar la creació artística i literària d’altri. A més,
fou col·laborador de la revista de la Congregació Josefina El Congregante (fins a 1897) i direc-
tor de Correo Interior Josefino (1900-1903). La labor desenvolupada en aquells anys resta
patent en alguns elogis amb motiu de la seua mort a Baeza el 1928:

Quizás el nombre de D. Joaquín García Girona no diga nada a las jóvenes gene-
raciones tortosinas; pero los que rebasaron ya el cenit de su vida, recordarán con
íntimo reconocimiento y satisfacción al que fue uno de los sacerdotes que ejercie-
ron más hondo y benéfico influjo en la Tortosa católica durante el último decenio
del pasado siglo.

La Revista El Congregante [...] tuvo siempre en el Rdo. García Girona un asiduo
colaborador, y por espacio de varios años un director infatigable y modelo.

El Gimnasio, obra igualmente de Mosén Sol, donde muchos hombres maduros
de hoy hallaron honestas y educadoras recreaciones, cultivaron su gusto artístico y
literario y, ante todo, se formaron y robustecieron en los santos principios de la fe
católica, fue otro campo en el cual desplegó D. Joaquín García Girona, con fervo-
rosa abnegación, su apostolado sacerdotal.

Deixant a part els treballs periodístics d’aquestes revistes, les primeres composicions literàries
que veuen la llum es remunten a 1896, amb Don Eximio Monote o La Apoteosis de un sabio,
una obra teatral publicada a Tortosa. La següent, però, que hem pogut resseguir es tracta ja
d’un poema en català titulat «Als fills del Maestrat», inclòs primer en La Veu de Tortosa (1902)
i després en la revista castellonenca Ayer y Hoy (núm. 7, 1-4-1902), endreçat a Gaetà Huguet i
encapçalat per aquesta explícita citació: "Vergonya eterna a aquells que despreciant son idioma
alaben lo dels altres. -DANTE". Aquest és l’inici d’un descobriment: el de la llengua materna
com a eina vàlida per a fer literatura i la urgència d’aportar obres necessàries per al rescabalament
cultural dels valencians, tot i que l’estima havia estat inoculada un poc abans, concretament
arran de les consultes que Garcia Girona emprén als arxius de la seua comarca natal i, a més,
per la labor proselitista d’un mossén Alcover àvid de col·laboradors per a la seua magna em-
presa lingüística. Els principis d’aquesta descoberta literària, vehiculada en la llengua primera
del poeta, apareixen glossats de manera clara en aquesta informació de l’erudit i periodista
Mestre i Noé 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 i un motiu d’orgull per al Col·legi de Vocacions
Eclesiàstiques i per a la vila de Benassal que és lo seu poble.

Amb aquesta passió madurada i interioritzada, el capellà-erudit de Benassal no deixaria
perdre oportunitats de compondre i publicar els treballs que responien a les seues indestriables
inquietuds intel·lectuals i devocionals. Per això, en la revista Vallivana de Morella trobà una
plataforma propícia –com féu també, per exemple, el brillant mossén Betí Bonfill– per a traure



a la llum algunes composicions que mostren l’admiració per les festes sexennals i la devoció a
la patrona, la Mare de Déu de Vallivana. 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. L’ortografia que empra, quasibé fonètica, és justificada
per l’autor en aquests termes: «L’ortografia no li agradará en els primers articles [de “Parlém
del Secseni”]: está feta apòsta pera que’ls passen milló per la gola a aquests morelláns, més
castellanisats de lo que vosté’s pugue pensá», comentava a Mn. Alcover en una carta del març
de 1910. I més avant rebla el clau: «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!».

2. L’obra morellana
L’estima de mossén Garcia Girona envers Morella, ciutat senyera i referència per a les

comarques interiors, es veu clarament reflectida en diverses publicacions entre 1904 i 1916,
amb motiu de les festes sexennals. A més, en aquells anys fou el president de la Junta de
Saragossa per a la celebració del XXXVII Sexenni. Es tracta, evidentment, de poesia devocional
a la Mare de Déu de Vallivana, però també trobem altres gèneres com tot seguit veurem. Aquest
és l’elenc recuperat:

- «Matinal». Vallivana 24 (27-8-1904); p. 399-400.

- «Salutació á la Mare de Deu de Vallivana, á sa entrá en Morella». Vallivana 24 (27-8-
1904); p. 405-410.

- Sèrie «Parlém del Secseni», dins Vallivana:

• Núm. 2 (1-2-1910); p. 35.

• Núm. 3 (15-2-1910); p. 53-54.

• Núm. 5 (1-3-1910); p. 69-71.

• Núm. 6 (15-3-1910); p. 84-86.

• Núm. 7 (1-4-1910); p. 102-103

• Núm. 8 (15-4-1910); p. 115-117.

• Núm. 9 (1-5-1910); p. 137-139.

• Núm. 10 (15-5-1910); p. 155-157.

• Núm. 11 (1-6-1910); p. 180-182.

• Núm. 12 (15-6-1910); p. 207.

- El deslliurament de Morella. Imprenta de la Tipografía Católica, Morella, 1910. També
publicat en la revista Vallivana en quatre lliuraments:

• Núm. 12 (15-6-1910); p. 212-214.

• Núm. 13 (1-7-1910); p. 228-232.

• Núm. 14 (15-7-1910); p. 255-258.

• Núm. 15 (1-8-1910); p. 273-275.

- «Ma plegaria». Vallivana 17, 26-8-1910; p. 297.

- «A la flor de Vallivana». Vallivana 24 (26-8-1916); p. 421.

Sembla que l’acceptació popular de la gosadia del mossén no fou unànime en tots els estaments
morellans. El 1911, quan tramet al mossén manacorí uns exemplars de Vallivana que incloïen
la publicació d’El deslliurament de Morella per parts, li afegia: «Jo fa un any que colabore a les
revistes de Morella, tot en valenciá, y ara darreramén m’ixen d’allá en la sòlfa de que, si hu



puguera fe en castellá, m’entendrien més (¡y els llegidós son gent de pòble y de gleva!». Aquest
retret, però, no el fa desistir-ne i continuarà fidel a una opció lingüística en favor de l’ús del
català. Segons es desprén de la correspondència recuperada pel professor Lluís Gimeno, ell
trobava que era oportú i necessari. La bona veritat és que tenia poques facilitats al seu favor de
continuar conreant una dèria inèdita fora dels canals de difusió més habituats, ço és, les revis-
tes erudites o artístiques de la Plana. La fidelitat que mostrà a aquests principis són el millor
aval a l’hora de judicar-ne les aportacions i la credibilitat.

Passem tot seguit a comentar les publicacions que referíem més amunt, les quals es poden
classificar en tres grups: poesia religiosa, poesia epicohistòrica i articles de tesi proecologista.

2.1. La poesia religiosa
En la història de la nostra literatura trobem de manera diàfana que el gènere poètic és la

manifestació a què primer recorren els escriptors que pretenen recuperar una llengua bandejada
de l’escriptura. En el cas que ens hi ocupa, la religiosa o devocional ostenta un lloc capdavanter
per l’expressió de sentiments tan íntims que suposa; són tan personals aquests sentiments que,
més que d’una opció lingüística solament, hem de dir que naixen lligats a la llengua que vehicula
la interioritat: la llengua materna. Garcia Girona va conrear aquest gènere poètic en diverses
ocasions i modalitats, unes més elevades i d’altres més planeres. Les poesies endreçades a la
Mare de Déu de Vallivana responen a un sentiment sincer de devoció que s’ofereix a uns fidels
delerosos de festivar el Sexenni.

2.1.2. «Matinal» (1904)
Es tracta de la primera composició d’exaltament religiós trobada a les pàgines de Vallivana,

escrita en castellà. Aparegué juntament amb «Salutació á la Mare de Deu de Vallivana, á sa
entrá en Morella», que comentarem a continuació.

En un verde prado
de flores sembrado,

á la hora en que Febo descubre su frente
allá por Oriente,
yo vi sorprendido
un zarzal florido,

y en él de rocío una gota oscilante,
cual rico brillante.
Al ver su tersura,

«Qué cosa más pura
–me dije– en la tierra encontrarse podría?»

Y voz armoniosa
me dijo graciosa:

«El tierno mirar de la Virgen María».

Yo vi una mañana,
en hora temprana,

el cáliz abierto de espléndida rosa;
¡qué linda! ¡qué hermosa!

Miréla extasiado:
matiz delicado,

así cual rubor de inocente doncella,
¡la hacía qué bella!
Y díjeme al punto,



viendo aquel trasunto
de hechizos: «¿Qué gracia mayor se vería?»

Y voz armoniosa
me dijo graciosa:

«El dulce sonrís de la Virgen María».

Yo vi una mañana
bullente fontana,

ignoro si á solas alegre charlando
ó cuitas contando

de amor á las flores.
Oí sus clamores

cual música nueva que agrada al oído.
Quedé embebecido,
y dije en voz queda:
«Qué cosa más leda

podría escucharse y más grata armonía?»
Y voz misteriosa
me dijo graciosa:

«La voz maternal de la Virgen María»

Yo vi una mañana
vestida de grana

y de oro acendrado la pálida aurora.
¡Cuán plácida hora!
Por todo el ambiente

la paz sonriente
difusa se entraba por cada sentido;

el sol ya salido,
tersísimo el cielo,
de nubes sin velo,

sin penas el alma: ¿qué más yo quería?
Y voz armoniosa
me dijo graciosa:

«Mejor es vivir con la Virgen María».

El poema apareix datat a Benassal el juliol de 1904, compost durant les vacances estivals, en
plena campanya de recol·lecció de «mots vivents» per a la calaixera de l’obra del diccionari
alcoverià i, també, en els inicis de la planificació de Seidia.

2.1.2. «Salutació á la Mare de Deu de Vallivana, á sa entrá en Morella» (1904)
Aquest poema fou presentat al «Certamen científico-literario-musical» del XXXV Sexenni

amb el lema «Soror nostra parva». La composició optava al premi número IX, oferit per mossén
Julián Sanjuán, aleshores regent de l’arxiprestal de Morella. L’obsequi era una edició de «La
divina comedia del Dante, obra riquísimamente editada y encuadernada» a la millor «Poesía-
Saludo del pueblo morellano á su Excelsa Patrona en el momento de la entrada de la Santa
Imagen á la ciudad». S’hi presentaren tres poemes: Garcia Girona obtingué el primer premi, i
el vinarossenc Agustín Lafón un accèssit.

Aquesta llarga composició de 150 versos comprén dues parts morfolòficament diferents: de
l’estrofa 1 a l’11 trobem una mètrica anisosil·làbica recurrent basada en els decasíl·labs i els



hexasíl·labs; la segona part, de la 12 a la 25, està integrada per estrofes també de sis versos,
però de metre alexandrí bimembre 6 + 6, del tot regular. Mirem-ho a continuació:

¡Salve, Reyna del cel, del mon Senyora,
Salve! Vostra Morella, que os adora,

¡Mireula a vostres peus!
¿Quí pot dir nostre goig, ditxa y ufana?
¡Vuí mos ve á vore el Sol de Vallivana!

¡La Mare als fillets seus!

Volen que os parle jo, tendra Mareta;
jo, en nostra llengua com la mel dolseta;

No, jo no os parlaré:
Que os parle á tot son gust vostra Morella,
Que os diga en llibertat quánt os vol ella:

Jo sols la veu seré.

¡Oh, si vo’n dio de coses, Verge santa,
Ma patria, en este punt que vostra planta

Dins de sos murs poséu!
¿No havéu vist lo delé ab que á Vos corría?

¿No havéu oít sos ¡vives! de alegría
Clamantvos a una veu?

¿No sentiu la cansó de les campanes
Allá dalt de la torre, com germanes

Que dansen en un cor?
¿No us ha arribat la só de la dolsaina,
Que alegra els xichs ab sa titiritaina

Y als vells refresca el cor?

¿No havéu oít les músiques y orquestes,
Que son ánima y vida de les festes,

Mil himnes ensajar?
De la Marxa Real oínt les notes,

¿No hau vist á vostres peus les gents devotes
Ginolls y fronts doblar?

¡Mireu ara á Morella si es hermosa!
Si n’es de ben parada, com esposa

Que espera á son espós.
No espera sino á Vos, que sou sa Mare;
Per aixó ab lo millor que té’s prepare:

¡Ho vol tot pera Vos!

Ho vol tot pera Vos, Verge divina,
Desde el cor de sos fills, que es plata fina,

Fins al últim diner;
Desde el castell que porta per corona,
Fins al pobre maset que s’arracona

De roques al rasser.



¡Oh, si vo’n diu de coses, Verge Santa,
Ma patria en este punt que vostra planta

Poséu dins la ciutat!
Miréu jovens y vells en fines robes,
¡Miréu les fadrinetes si van tobes!

Flors qu’ara han esclatat!

Miréu tots los carrers fets una gloria,
Mostrant los grans troféus de la victoria

Que guanya vostre amor.
Miréu les plasses en jardíns tornades,
Les cases en iglesies, les fatxades...

Altars en vostre honor!

Miréu á vostre entorn quínes rimeres
De gents d’esta ciutat y forasteres

Que vostre amor ha unit;
Y en fí, miréu quáns morellans de fora,

Fills vostres qu’han vengut de llun, Senyora,
De ¡Vallivana! al crit.

¿Y qué os vol dir en tot aixó Morella,
En la llengua del cor, qu’es la més bella,

Llengua entre Mare y fills?
¡Ah, be entenéu tot son sentit, María;

Mes jo en son nom també dirho voldría
¡Y en versos no sensills!

¡Veníu, os díu Morella, veníu, qu’ha arribat l’hora;
Pujéu de Vallivana com puja al cel l’aurora,
La nit de nostres penes en día ros tornant.

¡Sis anys!... ¡Qué nit tan llarga! Sis anys que no os vehíem:
Si no fos la esperança, ¿com mos consolaríem?

¡Veníu!, que es el Sexeni; ¡veníu, qu’es el any sant!

En eixa Santa Imatge á Vos veyem, Senyora,
Mare de Deu y nostra, que tan rica penyora

De vostre amor volguereu als morellans dixar.
Per xo á Vos en la Imatge vos acullim, María;
Per xo com si vinguereu del Cel, rius d’alegría

En ses onades dolses mos venen á anegar.

Blanch lliri en mitj d’espines, que ocult en la valleta
De Ivana en primavera ne feu la florideta:

Veníu, carrers y plases á omplir de vostre olor.
Veníu, bell cinamomo, veníu, plama escullida,
Dels camps oliva hermosa, pomera ben florida.

¡Veníu!, vostra hermosura delera nostre cor.

Veníu, blanca Coloma, qu’el niu feu en la cova;
Si allí el fill de Morella benigna sempre os trova,



¿Quánt més quan la volada alçéu á esta ciutat?
¡Oh Mare!, protegiumos davall de vostres ales,
Puix los milans del sigle no mai ferides males

Mos hau ubert en l’ánima quan Vos mos hau guardat.

Més dolsa es vostra vista qu’el ros estrel del alba
P’el náufrech qu’en les ones en un tauló se salva,

Y á sa claror benigna la entrada veu del port.
Quan Vos de Vallivana pujéu, també la estrella
Sou del matí graciosa que á tot fill de Morella

En mitj de les torbisques donéu llum y conhort.

¡Oh Estrella lluminosa! ¡Oh Lluna sempre clara!
Que retratéu perfecta del Sol Etern la cara:

Mirantvos s’allumena la fe en nostres esprits.
En Vos son com en cifra de Deu los alts misteris,
En Vos Deu posá el centro del amples hemisferis,

Criant per vostra gloria cels y astres infinits.

En Vos crehem, María, la sola criatura
Que del pecat d’orige foreu exenta y pura,

En Vos la Mare-Verge del Fill Etern de Déu.
Vos sou Corredemptora del mon y sa abogada,
Vos dels divíns misteris ne sou la clau daurada;
Veníu, y en llum divina la fe nostra encenéu.

¡Oh Mare!, la fe santa es nostre patrimoni
Més rich, que mai la furia del envejós dimoni
Pugué en malhaurats díes robar als morellans;

Ella es de nostre poble blassó hermós de noblesa,
Llassada beneída d’unió y de fortalesa,

Que acaba les discordies y á tots mos fa germans.

Veníu, veníu, Mareta, que al vore vostra cara,
S’aixuguen nostres llágrimes y la foscor s’aclara

Com quan, després de ploure, ix l’arch de Sant Martí.
Estant Vos no hi ha penes, lo rich consola al pobre,
Lo pobre al rich estima; Vos feu que tot mos sobre:

Morella es una sola familia, un sol vehí.

¡Oh, germanó ditxosa! ¡Oh indestructibles llassos!
¿Quí may podría rómprels, si son de Mare els brassos,

Ab que Vos, Verge santa, mos apretéu al cor?
¡Oh morellans! Es día de fer tots aliansa

Davant de nostra Reyna, jurantli tots fermansa
De viure avenguts sempre en dolsa pau y amor.

¡Oh Reyna Soberana! Rebéu nostre homenatge,
Y el vot que fem de sempre rendirvos vassallatge;

Veníu, muntéu al trono qu’habem alssat á Vos.
Allí, bella Esther nostra, seréu tota clemencia;



Jusgantnos, nova Débora, seréu tota indulgencia,
Judit que ve á lliurarmos del enemich odiós.

Veníu, ¡oh Sulamitis!, morena, pero hermosa;
Tornéu, que os volem vore, puix sou la més graciosa

Que un día enamorareu al Salomón del Cel.
Veníu, veníu del Líban; del alt capoll de Amana
Seréu la coronada, ¡oh flor del camp bledana!

Y os honrará Morella, nou poble de Israel.

Os ne farem les festes com no vo’n fa cap poble,
Que no’n hi ha al mon un altre més religiós y noble:

Fidel, Prudent y Forta va escrit en nostre escut.
¡Oh Mare!, atrás la vista girant á nostra historia
Y trentacinch sexenis mirant com sols de gloria,

Direm: ¡Més que Morella cap poble os ha volgut!

Entréu ja, Soberana, feu la triunfal carrera:
Passéu, qu’en flors y palmes y cántichs se os espera;

Reinéu, que ab Vos Morella se torna un paradís.
Mentres en l’entusiasme, que á tots mos agermana,

Direm: ¡Viva María, lo Sol de Vallivana!
¡Viva la hermosa Reyna del poble més felís!

La riquesa composicional d’aquest poema ben bé era mereixedora del premi a què optava: la
regularitat estructural, sumada a les nombroses referències bíbliques conjuminades (el Càntic
dels Càntics, el Siràcida i el Salteri) es troba al servei del relligament dels morellans amb Déu,
mitjançant Maria.

2.1.3. «Ma plegaria» (1910)
El 1910 és un any sexennal d’intens treball poètic i lingüístic per al nostre mossén. En les

pàgines de Vallivana publica aquest poema que anuncia la coronació de la patrona, però també
la primera versió coneguda d’El deslliurament de Morella (per parts i en separata) i la sèrie
“Parlém del Secseni”. El poema diu:

Ma pregaria la envidines, Solet ros de Vallivana,
Ma pregaria de poeta, ¡oh Elegida de mos cants!

La que vuy humil t’endresso, bella Reina Soberana,
La replego de Morella, qu’el bell tròno t’engalana

Esperánt d’este Secsèni de ton còr favors més grans.

Ornarém ta hermosa tèsta d’òr y pèrles ab corona!
Ja hu veus, mare, ta Morella nengún pòble gran la vens.

Per ta herència la escullires, per Tú es nòble, per Tú es bòna;
Mentres passa per la Historia, de ton Nòm tant sòls blassòna,

I en l’aspror de ses montanyes ella es rica dels teus bens.

Mírala, es la Tèrra-Alta: de sos monts y ses vallades
Sos fills venen a rueres vuy tes plantes a besar.

A un compás y un delé’s mòuen de llurs còrs les bategades:
«¡Reina nòstra! ¡Mare nòstra! –ses veus criden ajuntades:–

Novamént ton dols Impèri vením vuy a proclamar».



Y les gracies que’t demanen, son que ampares nòstra tèrra,
Que fecunda la retorne ta matèrna bendició;

Que sos fills sempre mantinga, y en la pau, may en la guèrra;
Que mos dones vèrs progresos y el cristiá seny que mai èrra:

Y será assò la ante-sala de la cèlica Mansió.

2.1.4. «A la flor  de Vallivana» (1916)

«¡Oh Flor del Camp galana!»
¡Oh «Lliri de les Valls»!

Que floríu en Ibana
Vora místics regalls.

Pos pujéu a Morella
A fer florir los còrs,
Giréu la ullada bella

Pels camps, ¡ai! ¡sense flòrs!

Pels camps de l’Alta-Terra,
Pels camps del Maestrat,
Marcits de crúa guèrra

Que’ls fills los han donat!

Tots élls de set llanguixen,
Mòren los ríus i fònts;
Passant los escarnixen
Les gents i fan afrònts.

Pujéu, poc, a Morella,
Qu’en rams Vos reb la fe:

La única poncella
Que queda en lo vergé!

Fa ara gran florida
D’amor i devoció:

¡Açò es renòu de vida!
¡Açò es ressurrecció!

¡Oh Mare!, feu que siga
Ressurrecció integral;

Per Vos que tot hòm diga:
¡Morella es inmortal!

2.2. Els articles de tesi ecologista
El poema anterior, també de tall ecologista, ens serveix per introduir aquest punt: la sèrie

d’articles publicats en Vallivana entre el febrer i el juny de 1910. Els 10 treballs breus que la
componen mantenen un fil conductor clar: la denúncia del balafiament i de l’empobriment
natural de la comarca de Morella i la reivindicació d’un ús sostenible dels recursos naturals.



Garcia Girona aprofita l’avinentesa del XXXVI Sexenni per a reflexionar i fer pensar els
morellans sobre les seues aspiracions i activitats en l’ordre temporal. En aquest cas, creu que
l’agricultura és la «base principalíssima de nòstra subsisténcia», i adverteix dels efectes de la
nul·la planificació agrícola i forestal:

Morelláns, es hóra de dirho: si nóstra térra no pót mantindre a sos pits tots els
fills que trau á llum, no es culpa seua: es que sos fills la dixém dessucada y desam-
parada per una folía y desamor que ralla en impietat. Prenéu, per lo que vallga, esta
observació: els póbles que enlluhernats del progrés modérn, han vullgut fer alvansos
á espales de Deu, han acostumat comensar per fer despreci del treball de la térra.

Alguns articles d’aquesta sèrie són autèntics exemples de prosa poètica: les referències a
l’Antic Testament, a la mitologia clàssica, als seus poetes admirats Mistral i Verdaguer, o les
notes dedicades a l’erudit local Segura Barreda, els converteixen en quelcom més que escrits
divulgatius sobre la matèria. Tanmateix, n’hi ha d’altres més accessibles per al gran públic, els
dedicats de manera directa a la difusió i explanació de la tesi central, basada en tres tasques:

Tres parts comprén aquesta: Primera, la conservació dels bóscs que mos queden.
Segona, la replantació dels desapareguts hasta allí aont puguém. Tercera, la
inauguració de la agricultura intensiva, desgraciadament casi desconeguda en nóstra
comarca. Les tres les ham de dur per avant á la vegada.

Aquesta concepció del païsatge que viu mossén Garcia Girona va més enllà d’un paisatgisme
sentimental. Més aviat caldria parlar de patrimonialisme i, en aquest cas, amb un caire pragmàtic
i d’urgència. Les etiquetes patrimonialisme i poesia patrimonialista van ser definides el 1994
per Antoni López amb la intenció de descriure de manera més afortunada la poesia de postgue-
rra feta per religiosos fidels a la llengua del poble que cantaven al paisatge, i es poden aplicar
també a la creació poètica anterior. Aquest terme resulta més rendible i precís, ja que

inclou el sentiment que experimenten aquests poetes pel paisatge, tingut com un
patrimoni que enllaça amb la pregonesa del seu ésser humà, unit a la seua
consideració sobre la llengua, també patrimonial i també sorgida del més profund
de l’home. Així tenim que terra i llengua, totes dues perfectament amalgamades i
tingudes com a “herència del pare” (id est, patrimoni), es constitueixen en el suport
i en l’expressió de la fe, que és “herència del Pare” [amb majúscula, ço és, Déu]. I
és que, a l’hora d’intentar analitzar aquesta poesia, o hi incorporem la dimensió
religiosa o ens en mancarà una part important en la nostra comprensió d’aquests
autors. Que crec que és el que ha succeït.

És, justament, aquest el factor que explica de manera més ajustada el poema del qual em
servia per a introduir aquest apartat, «A la flor de Vallivana» (1916).

2.3. La poesia èpica
Les obres literàries de Garcia Girona que més aplaudiments suscitaren en aquell principi de

segle, i fins i tot alguns anys més tard, són sens dubte les de contingut historicoèpic. Segons
confessa l’autor en la introducció del Seidia, ell situa les primeres provatures en el gènere de
l’epopeia en els anys d’estudiant, bé a l’Aula de Llatí de Benassal o ja al Seminari:

Era jo encara un estudiantás de Llatí, i vaig fer ja uns versos, en castellà, a un lloc
pintoresc de la meua vila, en los que fea eixir una princesa mora. Allò era un brot
bordissenc, pero esclatava sense dubte a la escalforeta de certa exaltació de sentiment
per la terreta nadiua, i no com se vullga, sino d’anyorança de les seues glòries
antigues.

Efectivament, aquest mossén va descobrint moltes coses: la poesia de Verdaguer, l’obra de
Mistral, la riquesa dels arxius o la influència benèfica d’alguns col·legues capellans el porten a



embarcar-se en una àrdua tasca: "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", escrivia el 1906 al mossén manacorí.

En els darrers estudis publicats sobre la figura del literat benassalenc, s’han proposat diverses
dates per a la confecció del poema Seidia. A partir de les epístoles creuades entre Garcia
Girona i mossén Alcover, podem situar de manera prou aproximada el llarg camí que hagué de
seguir aquesta obra fins que fou presentada a concurs (1919) i meresqué la glòria de ser publi-
cada (1920). N’hi ha uns antecedents, alguns dels quals no ens han perviscut. Per exemple, el
1904 publicava a Tortosa el "Somni del Rei En Jaume" en La Veu de la Comarca (continuadora
de La Veu de Tortosa), i l’abril de 1905 comunicava secretament a Mn. Alcover l’existència
"d’un trevall de poesia en elaboració, del qual voldria saber lo superior judici de vosté". Un any
més tard, ja en tenia deu cants redactats (uns 3.000 versos), i el primer divendres del Cor de
Jesús (7 de febrer) de 1908 en donava remat a la primera versió completa, la qual potser fou
revisada pel poeta Joan Alcover l’agost d’aquell any. La següent fita, la trobem ja el 1910,
quan es decideix a fer públic el preludi del Seidia: "El deslliurament de Morella". Aquesta part
conegué dues estampacions per separat: la primera a les pàgines de Vallivana i la segona en
forma d’opuscle, feta als obradors de la Imprenta de la Tipografía Católica de Morella, totes
dues en el mateix any. Els comentaris no trigaren a arribar, i el seu incondicional mossén
Alcover li dedicà unes paraules d’elogi en el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana:

Amant i sentint fondament, intensament, com-e bon nacionalista, les muntanyes
nadiues i les grans gestes que hi dugueren a cap els hèroes de la Reconquista contra’ls
sarrains, ha volguda cantar l’escelsa poesia que tot axò inclou i cantarla axí com li
ha alatetjat dins el cor, en la llengua nadiua, la dolsa, la tenre, l’estrènua llengua
catalana. I li sortí tot un poema, que’ns enviá per que’l véssem nosaltres i qualque
amic que hu entèn ferm i que hi diu ben de prim.

Li donárem el nostre parer clar i lleyal; i ara s’es resolt a publicarne un fragment,
qu’es el que umpl el present opuscle aont se descriu la presa de Morella a n-els
sarrains per D. Blasco d’Alagó i l’entrada triunfal que hi va fer el rey En Jaume I,
tot d’una de la conquista, lo qual descriu el poeta majestuosament. Sobre’l valor
real i positiu que té com obra poètica aquest Cant de Mn. Garcia sols direm que’ns
ha feta bona impressió, i que hi veym poesia autèntica. Ara ens interessa més
directament com obra de llengua catalana. En tal concepte Mn. Garcia ha prestat un
bon servici a la llengua nostra, fent veure a n-aquella gent de l’alt-Maestrat, tan
acastellanada, que en català pot i sap parlar la musa èpica. El llenguatge es pur; i,
comparat ab lo qu’escriuen els altres poetes i prosadors valencians, resulta puríssim.
Es de lo menys acastellanat qu’hem lletgit en tota la literatura renaxent valenciana.
[...].

Les felicitacions li plogueren, també, des d’uns altres sectors d’amics: el nucli tortosí (Mn.
Tomàs Bellpuig i Francesc Mestre i Noé) i el castellonenc, representat per Salvador Guinot.

El fet, ara, cal tractar-lo d’una altra manera amb les darreres dades: ¿era El deslliurament de
Morella una obra independent que, plena de possibilitats literàries, menà el poeta a enriquir-la
amb el relat llegendari d’Artal i la princesa Seidia? Al meu parer, i d’acord amb les informacions
que es deprenen de les cartes, Seidia no és la continuació d’El deslliurament. L’obra completa
respon a un pla traçat de bell antuvi, i l’any 1910 no significa ni de bon tros un punt de partida
per a la redacció de l’extens poema. L’obra, això sí, va fent-se a poc a poc (la primera versió
entre 1905 i 1908), amb les reformulacions evidents de qualsevol procés creatiu.

La revisió global a què Garcia va sotmetre el Seidia es deixa veure en les diverses edicions
d’aquest fragment. En l’estudi preliminar que vaig redactar apuntava alguns trets generals que
resulten significatius. La mediocre impressió que se’n féu a Morella (amb grafies confoses i
oblits d’alguns versos) apareix corregida per la mà de l’autor en l’exemplar que he manejat,
regalat en gener de 1911 a la biblioteca del monestir benedictí de Cogullada. Però, n’hi ha



altres d’estilístics més rellevants: en primer lloc, hi ha un canvi sistemàtic de l’article el a lo
(d’entrada, s’aprecia en el subtítol), com volent donar al poema sencer un to arcaic i més
adequat per als assumptes epopeics i històrics. En segon lloc, i en general, hi trobem una
millora ortogràfica notable, fruit de dos motius bàsics: d’una banda, ara no escriu només per a
aquells morellans castellanitzats culturalment com fera des de 1904, sinó que el poema opta a
uns Jocs Florals del cap i casal i, a més, ha rebut el vistiplau d’alguns amics intel·lectuals que
coneixen l’ortografia que cal emprar; per una altra banda, Garcia Girona ha continuat formant-
se amb la lectura d’altres fonts i té una visió més àmplia de la literatura feta en català i, sobretot,
segueix atentament des de Saragossa l’evolució de l’ortografia catalana. Per últim, el poeta sap
posar més claredat en alguns passatges i per això altera fins i tot versos sencers. Com a conclusió,
aconsegueix de millorar l’expressió i de trobar un to adient per a la matèria poetitzada.

3. Uns mots a tall de conclusió
L’obra de Joaquim Garcia i Girona, amb les

seues aportacions i circumstàncies, mereix ser re-
visada, com també les versions oficials que co-
rren sobre la nostra literatura. I en primer lloc, cal
desprendre’s d’alguns prejudicis empobridors que
més que col·locar cada autor al seu lloc, en
desvirtuen la realitat perquè la miren de biaix.
Aquesta manera de procedir necessita d’estudis
monogràfics, de treballs que conjuminen l’obra
amb les condicions socials, culturals, editorials,
etc. en què va viure l’autor. En aquest sentit, les
teories literàries de la recepció poden donar més
llum sobre l’entramat multifacètic del fet literari.

El reconeixement d’aquest literat benassalenc,
lligat a Morella, ha patit tots aquests mals que han
marcat, dissortadament, el devenir de la nostra
investigació literària. D’uns anys ençà, però, el
qüestionament de les tesis que més corren ha
enriquit un panorama que, per endavant,
s’evidenciava com a pobre, sense qualitat, amb
quatre torxes en la foscor. Ja ho sabem: la realitat
supera la literatura.

Garcia Girona dedicà una gran part de la seua
vida a la passió per la llengua, al conreu d’aquelles
necessitats i buits que detectava en la cultura del
seu poble. Volgué posar l’espatla per construir un
país més culte, uns pobles coneixedors de la seua

història i més arrelats a la seua idiosincràsia. De segur que la seua autèntica modèstia no li
deixà veure això que dic.
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