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Resum
No és la primera vegada que l’autor d’aquest treball 
s’acosta en la nostra revista a la figura de Joaquim Gar-
cia Girona (Benassal, 1867-Baeza, 1928), una de les seues 
especialitats des de fa 25 anys. El mossén literat, a qui 
l’autor qualificà de «morellà adoptiu» en un altre paper, 
continua sent un roll de sorpreses gràcies als nous escor-
colls en fonts desconegudes i camins poc transitats. Amb 
motiu del centenari de la publicació del poema Seidia 
(1920), l’investigador rebla el clau amb l’abans i el després 
d’aquest extens poema que va ser capaç de conjuminar i fer 
conspirar els judicis de la crítica més diversa sobre la ne-
cessitat i la idoneïtat d’aquella magna empresa per al temps 
en què va ser concebuda i lliurada al circuit lector.

Paraules clau: Seidia, Garcia Girona

Abstract
The author of this work has approached the figure of 
Joaquim Garcia Girona (Benassal, 1867-Baeza, 1928) 
several times in these papers. He has been, indeed, one 
of his specialties for 25 years. The literate priest, whom 
the author described as “adoptive Morellan” in another 
role, is still a surprise thanks to new researches on unk-
nown sources. On the occasion of the centenary of the 
publication of the poem Seidia (1920), the researcher 
explores the before and after of this extensive poem 
that was able to combine and make conspiracy in the 
judgments of the most diverse critique on the necessity 
and appropriateness of that great enterprise for the time 
when it was conceived and given to the readers.
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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.
(...)

L’any 2018, els amics de Maestrat Viu em van demanar una conferència sobre Joa-
quim Garcia Girona per a l’Estiu Literari al Maestrat, celebrat el 4 d’agost a Sant Ma-
teu. Jo portava uns quants anys apartat del personatge, seguia les novetats que hi apa-
reixien, però me n’havia jubilat relativament. El repte era molt engrescador i quedava 
pròxim al centenari del poema Seidia, així que vaig articular una xarrada i un text1 en 
què un servidor assajava un balanç sobre com s’havia recuperat i valorat la figura li-
terària del benassalenc i morellà adoptiu2 en les dècades precedents. Inconformista de 
mena, vaig iniciar noves indagacions en fonts inexplorades fins en aquell moment que 
m’aportaven 67 textos de Garcia Girona desconeguts (prosa, teatre i poemes), alguns 
dels quals van ser signats amb pseudònim, i l’allau de dades m’obligava a elaborar un 
quadre de fets vitals de l’autor que superava les 600 referències concretes d’obra i vida. 

1.- Ha estat publicat recentment en la revista d’investigació Empelt número 2, de Maestrat Viu. Es titula “Joaquim 
Garcia Girona, a cent anys del Seidia. Assaig d’un estat de la qüestió i noves aportacions”.
2.- Precisament, així vaig titular amb tota la intenció un treball per al primeríssim número de Papers dels Ports de 
Morella (2002): “Joaquim Garcia Girona (1867-1928), morellà adoptiu”, p.101-114.

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.

Vicent Andrés Estellés, Llibre XXIV del 
Mural del País Valencià
«Endreça», a J. Garcia i Girona (1979)
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Donar compliment a l’encàrrec de Maestrat Viu era cosa senzilla d’entrada, però la tro-
ca s’embolicava amb el buidatge de més premsa i correspondència dels Operaris Dio-
cesans, i el personatge se’m tornava a abrir, volens nolens, i oferia noves perspectives.

La vinculació de Joaquim Garcia Girona amb Morella és ben coneguda, recone-
guda i ja publicada en aquestes pàgines, sobretot arran de tres productes de creació 
diferents però connectats entre ells: els textos poètics i en prosa estampats a Morella 
entre 1904-1916, el poema èpic Seidia (1920) i la labor compromesa de recollida de 
lèxic viu i literari per a l’obra de Mn. Alcover entre 1900-1928.3 En aquesta ocasió, 
em centraré en alguns aspectes de la història externa del magne poema Seidia, que 
va meréixer l’any 2000 una edició actualitzada de l’Editorial Saó a càrrec de Ramon 
París i jo mateix, patrocinada per l’Ajuntament de Morella, i que l’autor figure en el 
vostre Jardí dels Poetes des del 2013, al costat dels benemèrits Vicent Andrés Estellés, 
Carles Salvador, José Antonio Labordeta, Pablo Guerrero i Carlos Gazulla de Ursino.

Garcia Girona, posseït per l’entusiasme èpic i religiós
Les qualitats literàries del benassalenc Joaquim Garcia Girona (1867-1928) van co-

mençar a destacar en els últims anys del XIX i primeries del XX, sobretot en algunes 
obres de teatre educatives i en els poemes, majorment de tema religiós, que estampava en 
castellà o en català en les publicacions periòdiques El Grano de Arena, Correo Interior 
Josefino, La Veu de Tortosa, Ayer y Hoy, La Libertad, El Ebro, Correo Ibérico i Vallivana.4

 L’any 1901 marca una ratlla en la seua trajectòria literària: comença a publicar 
poemes en valencià («Als fills del Maestrat») i, a partir de 1903, obté els primers 
guardons en els certàmens poètics a què opta. Per exemple, el 19 d’octubre li ator-
gaven una menció honorífica en el premi que oferia l’Ajuntament de València en els 
Jocs Florals de Saragossa, pel poema «Lo somni del Rey En Jaume»; el premi quedà 
desert, però, fent ús de les amistats de Tortosa, aquella primera composició èpica va 
ser publicada en fulletó en el rotatiu tortosí Correo Ibérico al febrer de 1904.5 És la 
seua primera poesia de tall èpic coneguda, en què Garcia Girona s’aproxima a uns fets 
jaumins ficticis i ho fa amb una mestria molt superior a aquell primer poema patriòtic 
de 1901 en què reverenciava la llengua pròpia i invitava els conterranis a estimar-la.

Recordem-ho: era l’any 1903, quan compaginava el quefer poètic amb el regiment 
d’un seminari difícil com el de Saragossa i amb la recollida indesinenter de lèxic 
per a la Calaixera de Mn. Alcover. Aquest poema oníric inaugura oficialment la seua 
creació èpica més celebrada, que encara estava per vindre: són 26 estrofes de sis 
versos tridecasíl·labs amb rima consonant AABCCB, un primer assaig d’art major 
que activà, imparable, una enrònia de quinze anys anomenada Seydia. El motiu del 

3.- El Vocabulari del Maestrat (publicat fins a la G en fascicles per la Castellonenca de Cultura entre 1922-1931 és 
un producte revisat i derivat de la seua llarga dedicació de col·laborador de Mn. Alcover. Les referències a Morella 
i a altres contrades com la Plana són constants en aquest recull lexicogràfic interromput pels editors, però complet 
en la Calaixera alcoverina.
4.- Precisament, Garcia Girona inaugurarà la publicació de poemes en català en la revista morellana Vallivana, 
portantveu de la festa i del certamen poètic sexennal.
5.- Era el mateix any en què a Morella s’emportava el premi de Mn. Julián Sanjuán pel poema “Salutació á la Mare 
de Dei de Vallivana, á sa entrá en Morella”, publicat en Vallivana (27-8-1904, p. 405-410) i reproduït també en 
primera plana en Correo Ibérico de Tortosa (7-9-1804). El seu amic tortosí Mn. Tomàs Bellpuig guanyà a Morella 
la Flor Natural en aquell mateix certamen de 1904.



LITERATURA
PAPERS DELS PORTS - 2019

ÒSCAR PÉREZ SILVESTRE 83

somni el trobarem repetit en Seidia, però en altres personatges, concretament en el 
cant segon (somni de Balasc d’Alagó) i en el cant XII (somni del valí Hadrí),6 en 
clar contrapés de les incerteses compartides entre els guerrers cristians i musulmans.
Tot seguit reproduïm el poema complet, primer antecedent de la millor com-
posició èpica d’autor valencià que canta els Ports, el Maestrat i la Plana:

6.- Segons una nota de l’autor, el somni d’Hadrí del cant XII era una llegenda que encara corría de boca en boca 
a Borriana

«Vegérem-la nosatros: l’encís de sa mirada
Corrent per nostres venes com riu de mel rosada,
Domà els brutals desitjos, mos feu adoradors.
Mes prompte ses carícies volgué cascú meréixer;
Miràrem-se i de lluita fraterna al vore créixer
L’espectre, els zels feréstecs tancaren dins dels cors.

«I tots fingint guardar-la, robaren la deessa,
Portant-la d’estes serres a nostra fortalesa;
Cascú l’enginy forçava per fer-li grans presents:
Qui un trono d’or i evori, qui un gran palau de marbres,
Qui estanys d’aigües blavenques, qui selves de grans arbres,
Qui alçà els monolits d’Ares8 per a cremar-li encens.

«I mentrestant sos nobles vassalls acotolàrem,
I son florit imperi cruels li devastàrem,
Com un ramat de bèsties salvatges dins d’un hort.
I per a que de nostres maleses la petjada
Ab runes i cremades quedare ben borrada,
Lo foc i els rius soltàrem sobre aquell camp de mort.

«Mes, ¡ai!: ¿què mos valgueren tan criminoses manyes?
¿Què nostra valentia en les marcials façanyes?
D’ellà a on lo Sol s’enlaira vingué ací un semidéu.
Alcides era ¡Alcides! (¡ai!, lo destí em condemna
A dir vui ses lloances) de Jove el Fill i Alcmena,
Lo domador de monstres, ¡nostre enemic més greu!...

«D’a on bufa el cerç baixava, com ell furient, Alcides,
Demprés que alçà Barcino9 com ab ses envestides
Ciutats alça d’arena simun en lo desert.
Nosatros l’aguaitàvem dels colls d’aquesta serra,
I dalt la Mola d’Ares, per fer-li mortal guerra,
En esquadró el vam rebre, sens por i a pit obert.

«Quan aplegà a nosatros, un pi brandint per maça,
D’horrible pell lleonina cobert, com de corassa,
Creguérem de l’Olimpe al déu vore més gran:
I amuntonant tot l’odi que a les deïtats celestes
Tenim, dels braons nostres musclosos fent ballestes,
Llançàrem-li gran tormos, del seu nom renegant.

8.- Nota de l’autor 1: Segons los historiadors, lo nom d’Ares 
ve del llatí Arae, que vol dir ‘pedres damunt les quals s’oferien 
sacrificis als deus. Quan lo Rei Dn Jaume va passar per Ares 
en temps de la Reconquista de València, encara ne va trobar 
d’eixes ares ab inscripcions romanes.
9.- Nota de l’autor 2: La fàbula atribuïx a Hèrcules (Alcides) 
la fundació de Barcelona

«El somni del Rei En Jaume» (1903)7

Un jorn, que el Rei En Jaume corria per la serra
Que a l’Aragó entrellaça la valenciana terra,
Del gran Penyagolosa als cingles aplegà:
I entrant-se’n a una balma, del puig en les entranyes,
Dormí-se, i vegé en somnis d’esprits formes estranyes,
Ombres de morts colossos. Un d’ells, així parlà:

«Oh tu, que així profanes dels grans esprits la cova,
Fort vencedor dels hòmens, jagant de raça nova;
Si a conquerir València te porta el pensament,
Escolta bé esta història de trista recordança,
I que ella te servixca d’exemple i ensenyança,
Puix són edats passades espill de la present.

«Nosatros, los colossos, la branca renadiva
d’aquells jagants de l’Àsia, gent brava i erradiva,
guanyant terres vingueren d’eçà dels Pirineus.
I a l’aguaitar l’Hespèria de rialleres planes,
De serres blavinoses, ribes i valls bledanes,
Ardits vam repartir-mos este jardí dels déus.

«La sort a alguns va dar-mos la Costa Llevantina,
que jau vora les ones redona com petxina
Immensa, que Nereides obraren dins la mar.
Gojosos adornàrem de forts castells sa vora,
Lligant-los ab murades per a que gent de fora
Jamai nostres delícies vinguera a destorbar.

«D’eixos treballs titànics encara ne són runes
Los més alts promontoris ab ses cingleres brunes,
Com Ares i Mondúber, Mariola i Espadà;
Rei de tots ells, qui el nostre nom du, Penya-colosa,
I ab dos grans promontoris la terra quedà closa,
Montgó baix pel migdia, per dalt l’aspre Montsià.

«Com perla d’eixa conca, de gran preu i bellesa,
En mig floria el regne d’una immortal deessa,
Que Déu, vessant de ditxa, formà del seu somrís.
Son brill lo sol li dava, la terra sa opulència,
Per ço l’anomenaren los segles tots “València”,
Bell nom que la deessa deixà a son paradís.

7.- N’he actualitzat l’accentuació, algunes grafies arcaiques 
i els signes d’accentuació imprescindibles per a una lectura 
més còmoda. Si no vaig errat, Emigdi Subirats fou el primer 
estudiós que en donà notícia 
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«En va!, que com les mosques que a un jònec solt abornen,
En compte d’escollar-lo, més fort i brau lo tornen,
Aixina als cudols nostres al numen enemic;
Puix ab sa maça enorme rebent los alluntava,
O ab força de cent braços a dalt mo’ls retornava
Causant a nostra colla esgarrifós castic.

«Fora de seny clamaven als déus tots de l’abisme,
Allò, més que batalla, semblava cataclisme;
La Mola, de tants tormos tirats, s’esportellà.
Llavors ab tranc de tigre saltà damunt la Mola,
i entorn girant la maça, com terbolí que udola,
A péntols els feu los cossos d’aquells a qui alcançà.

«La terra tremolava com quan l’infern s’irrita,
Fugien solts los núvols vers l’extensió infinita,
La mar, torbat son somni, saltava de son llit.
Paurucs, tots se’n fugírem cap a Penyagolosa,
Que essent inexpugnable, una murada closa
Encara al cim li férem de roques de granit.

«D’allí, esglaiats, miràvem com l’héroe fortíssim
Lo ja obert portell d’Ares cavava i feia amplíssim,
Fins abaixar dels cingles la testa altiva als peus:
La Mola als esguards nostres aparegué partida
I oírem sa veu ronca: “Serà així dividida
La testa dels sacrílegs, dels enemics dels déus!”.

«Demprés alçà a nosatros los ulls plens de feresa,
I encastellats veent-mos en l’alta fortalesa,
Vingué en dos trancs, les foies saltant i els alts capolls.
Penyagolosa a l’héroe s’oposa esglaiadora
Vessant de pins encesos tempesta bramadora
Com lo volcà Vesuvi gran foc vomita a rolls.

«Al cel, los negres núvols bramant de celosia,
Galdien-se a grans mossos la resplandor del dia;
Dels ulls, los negres monstres llançaven rellampecs.
¿Venien també a batre-mos los númens de l’altura?
¿O per la crua guerra violada la natura
Al just Déu se’n clamava de còlera ab renecs?

«Ai que de nostra pèrdua sonat havia l’hora!
A la immortal deessa prenguérem en mala hora
(Sense castic mai deixa los crims l’Omnipotent).
En va ab creixent coratge los nets de Déu10 lluitàvem,
En va al gran Fill de Jove les ires aturàvem:
Vingué del cataclisme lo paorós moment.

«Era tots fosc; nosatros del cim, ell de la soca
D’aquell avet granític, llançant trossos de roca
I troncs de pins encesos, bregàvem sens parar;
Cada braó titànic per déu feia faena,
(Cent n’érem) i les tornes mos dava el Fill d’Alcmena:
No fa remor més forta lluitant l’Etna ab la mar.

10.- Nota de l’autor 3: Al·lusió a la tradició bíblica, se-
gons la qual los jagants van nàixer de la unió dels que 
s’anomenaven Fills de Déu ab les filles dels hòmens

«Les jagantines fletxes semblaven serps alades
De foc, ab ses rosentes grinxeres eriçades
Acometent-se a mossos, xulant ab forts bufits;
Llurs resplandors banyaven dels monts lluntans les crestes:
Montgó, lo llarg Idúbeda, Montsià i atres cent testes,
i fins a les Tres Illes Daurades en sos llits.

«¿Per què no demanàrem al semidéu clemència?
¿Per què plens de follia li férem resistència?
De prompte, malaint-mos, demana al Cel lo llamp.
I el cel no un llamp, cent feixos de llamps cruixint fulmina,
S’esgalla en dos la Penya, rodem en sa ruïna,
I al caure al fondo abisme la terra pega un bram.

«Quan de la Mort el somni fatal i breu passàrem,
«I del Suprem Judici l’horror, ací ens trobàrem
Damnats a nit eterna, figures sense cos;
Damnats per l’Etern Jutge al paorós suplici
De fer i desfer sempre quimèric edifici
Com el fatal que alçàrem dalt d’este mont Colós.

«Mes nostra major pena, la que sens fi ens apura,
Fon dir-mos: “La deessa lliurada d’estretura
Pel vencedor Alcides, l’ha fet rei de son cor;
I, celebrades bodes, la terra tot gojosa,
S’ha vist poblada prompte de llur nissaga hermosa,
Que d’héroes i de nines bellíssimes n’és flor.

«Ahí tens, cabdill intrèpid, la dolorosa història.
Si en conquerir València profit busques i glòria,
Valent eres com Hèrcules, pren son exemple gran.
Nissaga d’hòmens barbres València té captiva:
Són braus, mes no colossos; resol-te, ves, arriba,
I al vent de ta acomesa los opressors cauran.»

Callà la veu: En Jaume, sortint de sa dormida
I de la fonda balma, la Penya mig partida
Al blau cel empinada ab estupor vegé,
Del mont al capoll puja, d’allí mira a València,
I al cel alçant los braços, de Déu en la presència,
Jurà: «La dolça esposa del meu cor te faré».
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Primer reconeixement públic i, poc després, el benassalenc posava a coure 
el seu projecte poètic més ambiciós: ho anunciava per carta el 24 d’abril de 1905 
al seu estimat 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.11

Un any més tard, el 29 de maig de 1906, havia avançat molt el poema i li ho comu-
nicava 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 Va-
lencia, 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 ma-
nifest perque’l considero com lo meu mestre, y en con [sic, per son] secret confio.

La primera versió completa que Garcia Girona envià a Mn. Alcover perquè li do-
nara el seu «superior judici» data del 7 de febrer de 1908, tal com consta en el ma-
nuscrit consultat en la biblioteca de Carles Salvador. Fou, però, el poeta mallorquí 
Joan Alcover qui el revisà i el feu sabedor per mitjà del mossén del seu parer sobre 
els metres i la substància de l’obra. Seidia encara es trobava aleshores en una pri-
mera redacció en què esmerçà quasi cinc 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 extraordinari que oferia el patrici castellonenc Gaetà 
Huguet Breva «al millor poema èpic sobre la reconquista de Morella i del Maestrat».

El 1910 és, sobretot, un any poètic i morellà per a Garcia Girona: a la revista quin-
zenal 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 deslliura-
ment de Morella en quatre lliuraments i en separata, i hi publica, a més, el poema «Ma 
plegaria». Les festes sexennals tornaven a ser aprofitades pel mossén per a escriure i fer 
llegir en valencià als morellans, simplificant l’escriptura «pera que’ls passen milló per 
la gola a aquests morelláns, més castellanisats de lo que vosté’s pugue pensá». El torna-
rem a trobar en el Sexenni següent, el de 1916, amb el poema «A la flor de Vallivana».

Inserim ací la crítica que li va dedicar Mn. Alcover en aparéixer El deslliura-
ment de Morella l’any 1910 en separata (Imprenta de la Tipografía Católica) i en 
la revista Vallivana. L’afegim ara i ací perquè és rellevant des de diverses pers-
pectives: perquè confirma les notícies extretes de la correspondència pel que fa a 
l’assessorament dels Alcover, per a copsar la consideració de la poesia èpica en aque-
lla primera dena de segle i, a més, per la riquesa lingüística que el manacorí hi aprecia:

11.- 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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1911. Mn. Antoni Maria Alcover, Bolletí del Diccionari de la Llengua Catala-
na 2 (febrer 1911)

Amant i sentint fondament, intensament, com-e bon nacionalista, les mun-
tanyes nadiues i les grans gestes que hi dugueren a cap els hèroes de la Recon-
quista 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 frag-
ment, 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 Jau-
me 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 llen-
guatje 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. Seguesca Mn. Garcia conrant i enaltint la nostra llengua; se-
guesca la gloriosa, la meritíssima creuada de dignificar, d’alsar ben amunt aques-
ta estimadíssima llengua nostra, tan desjectada i vil-tenguda entre aquella bona 
gent de Maestrat, tan bona com inconcient de la seua alta personalitat ètnica.– Se 
recomana’l Cant de Mn. Garcia per l’armonia, adondament i ductibilitat dels ende-
casílabs, que mostren una mà molt destre en el manetx de la llengua i de la rima».

(...) «enviant la més coral enhorabona a n-el digníssim i estimadíssim Mn. Garcia 
i Girona per la bon obra qu’ha feta desde’l punt de vista de la llengua i de la Pátria.

En les darreres exploracions que he practicat, he pogut trobar una dada que no puc 
confirmar ara com ara però que deixe ací en primícia per a futures indagacions: l’any 
1902 es va presentar als XXII Jocs Florals de València un original amb el títol «Lo 
deslliurament de Morella» i amb el lema «Qui enfonza ó alsa els pobles es Deu, que’ls 
ha creat». No tingué cap fortuna i, per tant, la premsa no anuncia el nom del poeta. 
¿Podria ser la primera versió d’un text al qual l’autor encara no havia vist el potencial 
ni pensava de desplegar-lo? No ho sabem encara, però tinguem en compte la coinci-
dència de títols, la cronologia i aquelles paraules de Garcia Girona: «Vaig comensá per 
pòch y m’hay enbarrancat en mól» (1906).

Fem un salt al 1919: el prevere, operari diocesà obedient al manament del ja difunt 
Mn. Sol, continua sent rector del Seminari de Saragossa i passa els estius a Benassal, 
on li agrada mantindre les relacions culturals amb persones molt pròximes a les seues 
inquietuds lingüístiques i literàries.12 Animat pels amics de Castelló i Tortosa, refà el 
Seidia entre 1917-1919 i el presenta a un premi extraordinari oferit precisament pel pa-
trici Gaetà Huguet Breva en els Jocs Florals de València «al millor poema èpic sobre la 

12.- Entre les seues relacions directes destaquen diversos personatges rellevants de la cultura del seu temps, tant 
a una banda com a l’altre del Sénia: Mn. Tomàs Bellpuig, Francesc Mestre i Noé, Ramon Vergés i Paulí, Frederic 
Mistral, Mn. Eloi Ferrer Cadroi, Carles Salvador, Mn. Manuel Betí Bonfill, Mn. Antonio Maria Alcover, Mn. 
Antoni Griera, Mn. Josep Maria Beltran Bojadós, Mn. Manuel Rius Arrufat, Gaetà Huguet Breva, Àngel Sànchez 
Gozalbo, Lluís Revest, Honori Garcia, Salvador Guinot, Amadeu Pitarch, Jaume Bellver, Eduard Martínez Ferran-
do, Josep Maria Puig Torralva, Josep Sanchis Sivera, Salvador Ferrandis Luna, Vicent Tomàs i Martí, Joan Manuel 
Borràs Jarque, Josep Francesc Boix Senmartí, etc
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reconquista de Morella i del Maestrat». El 22 de juliol de 1919, en plena Fira de Juliol, 
la premsa avançava el veredicte del jurat: el premi extraordinari número XIII seria per 
al poema número 3, presentat amb el lema «Pendrem Borriana, a pesar del diable».13

El divendres 1 d’agost de 1919 era el gran dia: Garcia Girona viatjava en tren a 
València per a la gala dels Jocs Florals. Hi anava des de Castelló amb Gaetà Huguet, 
Jaume Bellver, Àngel Sánchez Gozalbo, Lluís Revest i el poeta Amadeu Pitarch. Els 
va rebre a l’Estació del Nord el patrici castellonenc Salvador Guinot, que era el man-
tenidor de l’acte, i una àmplia representació de la Joventut Valencianista. Al Teatre 
Principal, ple de gom a gom, anaren lliurant-se els premis ordinaris i els extraordinaris 
enmig del protocol habitual, i l’endemà, dissabte, Lo Rat Penat oferia un banquet als 
Jardins de Vivers de València en honor al mantenidor dels Jocs Florals, amb la presèn-
cia de molts representants de Castelló i escriptors: Gaetà Huguet, Francesc Almarche, 
Ignasi Villalonga, Enric Ribés (accèssit a la Viola d’Or), Lluís Cebrian Mezquita, el 
Baró d’Alcalalí, Francesc Martínez, Francesc Baidal, Jaume Bellver, Lluís Revest, 

13.- El lema és molt semblant a uns versos del final del cant nové (p. 187): “I el lloc pendrem, mes que mos des-
ganen / lo diable, i qui ens donen mals consells”. La font primària és el Llibre dels fets: “e aixi pendrem Burriana, 
a pesar del diable, e dels mals homens quens conseylen mal” (paràgraf 169). 
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Joaquim Ros, etc. Segons la crònica acabada d’exhumar, Joaquim Garcia Girona va 
llegir en l’àpat el poema «Boda en el Maestrat», que podria ser el mateix que el Bo-
letín de la SCC li va publicar pòstumament en 1945 amb el títol «Boda masovera en 
l’antigor».

El llorejat, però inèdit encara, Seidia i l’entusiasme de mossén Xotxim atrauen sim-
patitzants a Benassal: el mestre Carles Salvador comenta en un article que porta el 
títol simptomàtic de «Los solitarios»14 que havia passat l’estiu de 1919 a Benassal 
amb Gaetà Huguet, Garcia Girona i altres valencianistes «de grandes convicciones e 
ideales» que «me han infiltrado sus entusiasmos». 
Una relació evident de mestratge.

Un any més tard, a l’agost de 1920, es publica-
va Seidia a València en la Impremta Valencianis-
ta, amb un nihil obstat eclesiàstic datat el 23-8-
1920 i un colofó signat el 24-8-1920. A la darreria 
d’agost, l’autor signava els primers exemplars 
dedicats, i pel setembre arribaven als diaris valen-
cians els llibres tramesos per als crítics i comença-
ven a vendre’s en les llibreries de València al preu 
de 4 pessetes.15

Seidia, l’obra que li havia fet «pegar moltes sar-
pades, tot per amor a nostra estimadíssima llen-
gua», va passar al circuit literari setze anys més 
tard del moment en què va ser concebuda en el 
cap de l’autor, però convé recordar la validesa so-
cial de l’obra en aquell temps, intuïció reforçada 
i confirmada per qui subscriu a partir de noves 
recensions o comentaris puntuals de crítics en la 
premsa valenciana i catalana.

Per ordre d’aparició, les ressenyes i els esments 
aparegueren 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 sensibili-
tats literàries i de matisos nacionals: Àngel Sán-
chez Gozalbo, Francesc Mestre i Noé, Eduard 
Martínez Ferrando, Salvador Ferrandis Luna, 
Josep Lleonart i Maragall, Salvador Guinot, Ma-
nuel Betí, Carles Salvador, Vicent Tomàs i Martí, 

14.- La Correspondencia de Valencia (3-9-1919). 
15.- El 27 d’agost de 1920 dedica dos exmplars del llibre a la Biblioteca de l’Arxiu de la ciutat i al canonge Josep 
Sanchis Sivera: “Al M. I. Sr. En Josep Sanchis sivera, distingit publiciste, canonge de la Seu Metropolitana”, i a 
continuació li posava l’adreça de la nova destinació com a rector des de setembre de 1919, “Seminario Conciliar 
de San Pelagio Mártir, Córdoba”. En una altra dedicatòria al llibre regalat a l’operari Pedro Alcántara Hernández, li 
diu: “en prueba de nuestra amistad antigua le ofrezco esta florecilla de la serranía del Maestrazgo, que con no cortos 
desvelos he cultivado durante muchos años”.

Garcia Girona amb Salvador Guinot, Carles Salvador i Mn. Eloi Ferrer 
a Benassal (1926). Arxiu Fundació Carles Salvador
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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 necessària 
per al rescabalament del poble valencià, freturós de poemes nacionals de qualitat.

1920. Anònim, Diario de Valencia (19-9-1920)

1920. Mn. Tomàs Bellpuig i Joy, Bolletí de la Lliga Espiritual de la Mare de 
Déu de la Cinta 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 benas-
salenc Mossén Joaquim Garcia i Girona, ja de temps benemèrit de les lletres pà-
tries 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 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 (27-10-1920)
«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…».

1920. Francesc Mestre i Noé, Bolletí de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu 
de la Cinta 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 escriu-
re, 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 Benas-
sal que és lo seu poble».
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1920. Eduard Martínez Ferrando, La Correspondencia de Valencia (20-11-1920)
«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 his-
tòrica 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” repre-
senta el major esdeveniment literari en la república de les 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 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 mejoramien-
tos espirituales y patrióticos.»

1921. Anònima, Las Provincias (2-1-1921)
«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 ciudad no suelen estar en 
disposición de apreciar estas emociones.
(…) La obra fue premiada en los Juegos Florales de Valencia el año 1919. Y cier-
tamente lo merecía.»

1921. Josep Lleonart i Maragall, La Revista de Barcelona (16-1-1921)
«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 so-
tjaven 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 fi-
lologia, 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 (17-1-1921)
«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 puer-
tas 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” será lo que aquella mágica palabra “sésamo” que abría la en-
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cantada 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 20-8-1922 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 rosa-
da 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 grandea 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 aixó, 
reviscolament de glories nostres i fruit sahonat del dolç cultiu espiritual.
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Per acabar os demano: lloances i aplaudiments al poeta que l’ha concebuda i escri-
ta, 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 (11-5-1924)
«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 (6-3-1929)
«García Girona era eclesiástico. Profesaba en el seminario jienense de Baeza. Ha-
bía dado cima a un poema épico titulado “Seidía”, escrito en verso valenciano, 
cantor de gestas de la Reconquista y al que no se hizo, cuando se publicó, el aga-
sajo 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.»

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 en les obres de 
Verdaguer, poeta nacional. 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, ço és, els creadors i crítics del nostre àmbit, els grups de valen-
cians més sensibles al rescabalament nacional (o regional) que maldaven per estudiar, 
conéixer i recuperar les essències des de l’excursionisme i l’erudició.

Amb la publicació del Seidia, Joaquim Garcia Girona havia obert una nova etapa 
a Còrdova com a rector del seminari, on el trobem entre 1919-1926. De nou, lluny 
de casa i del contacte directe amb els amics lletraferits de Tortosa, de Castelló i del 
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 eru-
dit 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 puntuals, inicia la publicació del Vocabulari del Maestrat en fasci-
cles 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.
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Un poema per a la posteritat?
Com diria Garcia Girona, em vaig fer cabut i vaig pensar que, arribats als 100 anys 

del Seidia, s’esqueia fer allò que anunciava el títol d’aquella gustosa col·laboració per 
a Maestrat Viu: un balanç i algunes aportacions que podrien obrir nous estudis sobre la 
trajectòria vital i literària de l’escriptor de Benassal. Podem dir que, actualment, dis-
posem 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 entre 1968-2018.16 A més, la seua presència 
i memòria no s’han esvaït sinó tan sols amb intermitències des de la data del primer 
poema que li coneixem, que és una traducció de Verdaguer (1896). On rau, doncs, la 
nostra insatisfacció? Tenim personal que l’ha investigat i les seues recerques publi-

cades; tenim pràcticament tota la seua obra localitzada (i una bona part publicada); 
l’autor està en el circuit d’investigació universitari i extrauniversitari; hi ha hagut in-
tents de popularització, amb fortuna diversa... Possiblement, Joaquim Garcia Girona i 
la seua obra són una víctima més del pas del temps, un element més del solatge crostut 
que es va precipitar per la falta de popularitat al llarg de dècades, només ressuscitat 
amb un cert èmfasi prolongat en moments puntuals que podem situar en els anys 1978, 
1986 i 1995.

16.- Si concretem en la poesia, s’hi han atansat 16 autors en uns 44 estudis.
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Tomba de Joaquim Garcia Girona a Baeza (Jaén), 1928

La bona veritat és que des de fa quatre dècades hi ha hagut un degoteig d’estudis i ar-
ticles de divulgació sense massa pauses, però ens n’ha faltat la popularització, això que 
no arriba, dissortadament, només amb estudis acadèmics seriosos destinats a un grup 
selecte. Els intents per fer popular el Seidia, per exemple, només es poden reconéixer 
ara com ara a una persona: l’activista Manuel Carceller. Ell, amb la col·laboració i 
confiança d’un equip fidel, va ser capaç de fer-ne una versió radiofònica en Vox UJI 
Ràdio, en la qual combinava en cada programa l’entrevista a un estudiós del poema 
amb la dramatització d’un cant complet a càrrec d’actors i actrius de la terra. Això ana-
va recolzat en actes de carrer per popularitzar els personatges en efemèrides populars 
com la Fira del Llibre Antic de Castelló (17-11-2012), la commemoració de la funda-
ció de Vila-real (24-2-2013), el 780 aniversari de la Carta Pobla de Morella (4-8-2013) 
o la inauguració de la Fira del Llibre de Betxí (18-4-2015).

Si volem, podrem. Si ho necessitem encara, voldrem.


