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L'any 1973 el Certamen Literari es 
convocà sota la denominació VI Cer-
tamen de Poesia i Prosa i el IV Con-
curs de Poesia Popular (Glosat) en ho-
nor de Nostra Dona Santa Maria de 
la Pau de Castellitx. Es presentaren un 
total de trenta-cinc composicions. 

El glosat Pregària d'un glosador de 
Pere Juan Amengual fou publicada 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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Pregària d'un glosador

Vos deman amb humiltat
a Vós ¡Oh Verge Maria!
que me doneu valentia
per glosar amb autoritat
i no me quedi aturat
a davant la malaltia
que pateix avui en dia
es nostro hermós glosat.

Som un jove glosador
que demana amb esperança
que me doneu confiança
per treballar amb iŀlusió.
Es glosat està a un racó,
quasi a sortir no s'atansa,
quasi sols té s'enyorança
d'un temps que va esser millor.
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Segons he sentit contar,
un temps es feien glosades
garrides i acertades
i dignes de recordar.
Però això ja va passar,
ses coses han canviades,
i jo molt poques vegades
un glosat puc contemplar.

Avui vos deman això,
escoltau-me dolça mare,
¿No seria cosa rara
deixar perdre aquest tresor?
De dir-ho jo no tenc por,
a posta ho dic amb veu clara:
ajudau-me sempre i ara
a glosar amb tot es meu cor.

No deixeu, no, que es glosat
vagi a sa perdició
i desolat, a un racó
sols sigui un record passat.
 
Sentia necessitat
de demanar aquest favor.
Ara ja me sent millor,
¡sé que m'haureu escoltat!




