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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 Verge pagesa de Guillem 
Cabrer Borràs fou publicada per prime-
ra vegada al recull I Certamen de Poesia 
en honor de Nostra Dona Santa Ma-
ria de la Pau de Castellitx (Algaida: 
Comissió Organitzadora del Certa-
men Literari de Castellitx, 1969). Pos-
teriorment, va veure una segona edició 
en el llibre Certamen Literari de Caste-
llitx. Obres premiades  1968/1995 (Al-
gaida: Ajuntament d'Algaida, 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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En el bell temps de Pasqua, quan les fulles
verdegen per les branques i les soques
llueixen nues la rosada fràgil
de primavera, celebram la festa
plena de goig. Venim de tot Mallorca;
aquí, —Verge pagesa, algaidina—
trobam, dintre la vall tranquil·la, plena
de remors sordes i tonades, l’himne
que la natura al Creador aixeca:
cançons del llaurador per les marjades,
aromes de florits favars i pèsols,
refilar d’ocells i belar d’ovelles,
perfumades pinedes, colorides
fruites, que dins la boca es fonen plenes
de dolçor talment bresca, llargues síquies
on murmuren les aigües entre pedres
llises i el fang vermell d’aquesta terra.

Venim cansats de trullar per la vila
cercant la PAU que nostre cor demana,



guillem cabrer borràs

6

Premis Castellitx 1968 · Poesia
Pc1968-p-r-0001-0006

no la del món que nafra els qui la beuen,
sinó aquella deixada pel Fill vostre
quan retornà gloriós cap al Pare.
Dau-nos la PAU volguda Mare, d’ella
en tenim fam i set; el romiatge
d’avui, plens nostres pits de vostre ofrena,
signe serà d’aquell fantàstic dia
etern, en què, coberts de vestes blanques,
batrem amb nostres mans palmes i murta.




