
A la Mare de Déu de la Pau de Castellitx

Amb quin mig riure suau

contemplau tot lo que es muda,
Mare de Déu de la Pau,
eternament asseguda!

Oh Maria com gosau

amb la cara complascuda,
la dolça brisa perduda,
la gran delícia del blau!

Es bona vostra tillada,
i Vós semblau, confiada,
la pagesa riolera

guardadora del casal
que està asseguda al portal
mentre els fills juguen a l'era.

Josep Carner

Imp. Moderna • Llucmajor

CERTAMEN LITERARI
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CASTELLITX
1990



Amb motiu de la

FESTA DE SANTA MARIA DE LA PAU DE CASTELLITX

La comissió organitzadora
amb ei patrocini de i'Ajuntament d'Algaida,

convoca ei:

XIV Certamen de Poesia i Narració
Curta i el XII Concurs de Poesia

Popular (Glosats)
segons aquest plec de condicions:
1 ®.— Eis treballs que presentin els concursants hauran d'adap¬

tar-se a un dels següents tipus;
1.1 Un poema 0 col·lecció de poemes d'una extensió mínimade

14 versos.

1.2 Una narració curta d'un mínim de tres folis i màxim de 15,
mecanografiats a doble espai i a una sola cara.

1.3 Una glosa o conjunt de gloses, amb un mínim de 14 versos.
2®.— Els treballs, inèdits, seran de tema lliure; estaran escrits

en català i hauran de ser presentats per triplicat a la CASA CONSIS¬
TORIAL de lavilad'ALGAIDA (Mallorca), sota un lema i acompanyats
d'un sobre clos on constin les senyes personals I la residència de
l'autor.

3®.— El termini de presentació acabarà el 25 de març de 1990,
a la portada del treball i a prop del lema es farà constar el premi al qual
obta.

4-.— El Jurat estarà compost pels següents senyors:

Josep M. Llompart
Gabriel Janer Manila

Llorenç Capellà
5®.— S'estableixen dos premis únics pei Certamen de Poesia

i Narració Curta: Trofeu "ROSA D'OR DE LA PAU" per a les millors
obres en vers i prosa respectivament. Pel Concurs de Poesia Popular
(Glosat) es concedirà un altre "ROSA D'OR DE LA PAU" al millor
glosat entre totes les obres presentades.

6®.—Oueda al judici del Jurat declarar deserts els premis com
també concedir els accèssits que cregui oportuns.

7® .— Qualsevol obra presentada que, a judici del Jurat, no
s'adapti a alguna de les condicions d'aquest plec, serà declarada fora
de concurs, sense opció a posterior recurs.

8-.— Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
9®.— Els lemes dels treballs guardonats amb premi o accèssit

es publicaran amb suficient antelació al dia de la Festa, i les pilques
corresponents s'obriran a la festa literària que tindrà lloc a l'església
de Castellitx dia 17 d'abril a les 12. En el transcurs de l'acte s'entre-
garan els premis.

10®.— La comissió organitzadora adquireix i es reserva el dret
de publicació dels treballs premiats o distingits amb accèssits.

11®.— La comissió organitzadora pot autoritzar la lliure publi¬
cació dels treballs premiats als seus autors. Hauran, però, de fer
constar al principi o al final de la publicació, la distinció que obtingue¬
ren al certamen o concurs de la Pau de Castellitx, així com l'any de la
concessió del premi.

12® .— Els originals dels treballs sense premi m accèssit,
podran ser retirats de la Casa Consistorial d'Algaida pel seu autor o
representant autoritzat, els dies hàbils dels mesos de maig I juny. En
cas de no fer-ho s'entendrà que renuncien a ells.

13®.— Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt
per la comissió organitzadora.

14® .— El sol fet de concursar implica l'acceptació de les
anteriors condicions.

La comissió organitzadora.
Algaida, gener de 1990.


