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Llorenç Antich Trobat

Primer Premi Especial de Poesia
per a autors locals

Certamen Literari de Castellitx
algaida, 1968



El Jurat del I Certamen Poètic que 
es va celebrar a Algaida l'abril de 1968,  
va estar format per Guillem Colom 
Ferrà, president; Bernat Vidal i To-
màs, secretari; Antònia Suau Alabern, 
vocal; Josep Capó Juan, vocal i Llorenç 
Moyà Gilabert de la Portella, vocal.

La poesia A la Pagesa de Caste-
llitx de Llorenç Antich Trobat fou pu-
blicada per primera vegada al recull I 
Certamen de Poesia en honor de Nos-
tra Dona Santa Maria de la Pau de 
Castellitx (Algaida: Comissió Organit-
zadora del Certamen Literari de Cas-
tellitx, 1969). Posteriorment, va veure 
una segona edició en el llibre Certamen 
Literari de Castellitx. Obres premiades  
1968/1995 (Algaida: Ajuntament d'Al-
gaida, 1995).

Cobertes de les publicacions esmentades en 
aquesta pàgina. La il·lustració del llibre que re-
cull les obres guardonades entre el 1968 i el 1995 
és obra de Paco Iraola.
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A la Pagesa de Castellitx

Sou, Senyora, la penyora
la més grata, encantadora,
que guarda el poble algaidí.
De l'albada empimpollada
teniu la dolça mirada
i el perfum del romaní.

Damunt la coma, l'aroma
del bosc amb ple vos embroma,
de l'albó i el pinotell,
de l'argelaga que amaga
les espines i sufraga
 oferint-vos grog ramell.

Caderneres volanderes,
tórt0res d'ales lleugeres,
passarells i rossinyols
vos pregonen, vos entonen
càntics d'amor que se fonen
amb els rústics cantussols.
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LLORENÇ ANTICH TROBAT

La pagesia seria
sense Vós Verge Maria
un miserable desert
i amb Vós destiŀla i refila
l'amor que vola i s'enfila
i vos ofrena el cor obert.

Mare Santa, a vostra planta
teniu el poble que vos canta,
aquest que tant estimau.
Sou divina i algaidina.
Sou la pagesa més fina,
MARE DE DÉU DE LA PAU.




