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Jo la voldria, a la Rosa

Francesca C. Cabot Clar

Rosa d'Or de la Pau de Poesia Popular (Glosat)
Certamen Literari de Castellitx

algaida, 1999



El glosat Jo la voldria, a la Rosa, 
de Francesca C. Cabot Clar fou guar-
donat amb la Rosa d'Or de la Pau al 
xxi Concurs de Poesia Popular (Glo-
sat) del Certamen Literari de Caste-
llitx 1999. En foren jurats, Llorenç 
Antich Trobat, Pere Fullana Puigser-
ver, Gabriel Janer Manila i Pere Mu-
let Cerdà.

Francesca C. Cabot Clar
Llucmajorera per tots els costats. 
Va viure a Llucmajor un quart de se-

gle. La resta ha continuat vivint, però 
en aquest cas a Formentera i a Ciutat. 

No ha passat cap curs fora d’una aula 
(quina vida més apassionant!). Hi va en-
trar quan tenia un any i encara hi és.

És mestra, bàsicament, i llicenciada 
en filologia catalana.

És casada amb un taujà i és mare de 
dos fills, en Toni i en Guillem.

Ha fet feina a Vilafranca, Montuïri, 
S'Arenal, Sant Francesc Xavier, Santa 
Ponça i a Palma.

Actualment treballa a l'IES Gui-
llem Sagrera. 

Dedica algun temps, del poc que té 
lliure, a escriure. Ha guanyat diversos 
premis de glosat. La vena de glosado-
ra li ve del seu repadrí: Andreu Avellà

Entusiasta de l’ensenyament de la 
llengua i de la cultura popular, rep una 
clara influència de Biel Majoral.

Ha publicat —juntament amb A. 
Santandreu—dos llibres de didàcti-
ca de la llengua catalana per a nouvin-
guts: Llança-t’ hi i Vénga.
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JO LA VOLDRIA, A LA ROSA

Diu que n’era una roqueta…

 Jo la voldria, a la Rosa
d’Or, que donau per aquí
emperò tenc per a mi
que no m’ha sortit gran cosa 
aquesta mica de glosa
i no vaig per bon camí.
Però no em deixeu (asssus-)suaixí, 
vostre criteri disposa, 
però arribaré a fer nosa.
Jo, de buit, no pens partir!
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DIU QUE N’ERA UNA ROQUETA...

Diu que n’era una roqueta
que sempre deia que sí. 
Alemanys varen venir 
i la mos varen fer neta!
Vols te refer sa punyeta
i ara com ho podrem dir ?
que això que hi havia aquí 
no era ein haus sinó una pleta!

Que vengui tothom qui vulgui, 
però en ser aquí, són d’aquí,
i perdonau que redundi,
però és que si seguim així 
no hi haurà res mallorquí 
que a la nostra terra abundi!






