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L'any 1990 el Certamen Litera-
ri es convocà sota la denominació 
XVI Certamen de Poesia i Prosa i el 
XII Concurs de Poesia Popular (Glo-
sats) amb motiu de la Festa de San-
ta Maria de la Pau de Castellitx. Es 
presentaren un total de vint-i-cinc 
treballs que foren valorats pel Jurat 
format per Josep Maria Llompart, 
Gabriel Janer Manila i Llorenç Ca-
pellà Fornés. 

 

El glosat Quatre dècimes de glosa de 
Rafel Bordoy i Pomar fou publicat per 
primera vegada al recull Certamen Li-
terari de Castellitx. Obres premiades  
1968/1995 (Algaida: Ajuntament d'Al-
gaida, 1995).

La iŀlustració de la coberta del volum que recull 
les obres guardonades als Premis Castellitx en-
tre el 1968 i el 1995 és de Paco Iraola.
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Quatre dècimes de glosa

I
Al roser de sa glosada
un altre pic li ha florit,
amb renovat esperit,
una rosa ja oblidada;
una rosa anomenada
de la Pau de Castellitx
que ha encès a dins mi es desig
de copsar sa seva flaire
i al meu jardí de cantaire
bé la voldria al bell mig.

II
Per tal d'assolir sa rosa,
de la Pau, que és sa millor,
m'he volgut fer glosador
i engirgolar una glosa.
Si de cas, per qualque cosa
es glosat me sortís tort
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i no guanyàs, per dissort,
es premi que m'encativa,
ja sé que sol esser aspriva
moltes vegades sa sort.

III
Mes jo tenc per cosa certa
que sa sort s'ha de cercar
i sols en participar
li deixam sa porta oberta,
i si, a més, se desperta
sa musa des meu costat
i m'inspira un bon glosat
que quasi surti perfecte,
sé que farà bon efecte
an es membres des jurat.

IV
I si no duc sa corona
de sa glòria i es llorer,
he de tornar l'any que ve
amb una glosa rodona;
no és esperar massa estona
si enguany es premi no cau.
I a Vós, Verge de la Pau,
amb tot es cor vos diria
que ja es guanyador seria
des premi, si me mirau.




