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L'any 1974 el Certamen Literari es 
convocà sota la denominació VII Cer-
tamen de Poesia i Prosa i el V Con-
curs de Poesia Popular (Glosats) en ho-
nor de Nostra Dona Santa Maria de 
la Pau de Castellitx. Es presentaren un 
total de trenta-set treballs que valora-
ren els jurats Guillem Colom Ferrà, 
Llorenç Moyà Gilabert de la Portella, 
Antònia Vicens Picornell, Gabriel Ja-
ner Manila i Sebastià Verd Crespí.

El glosat Defensem sa nostra cultu-
ra de Jaume Juan Bonnín fou publicat 
per primera vegada al recull Certamen 
Literari 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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Defensem sa nostra cultura

Una glosa ara vull fer,
no sé com me sortirà,
però hauríeu d'escoltar
lo que dins ella diré.
Lo nostro defensaré
perquè pens que està ben clar,
lo que Mallorca creà
dins Mallorca un lloc hi té.

Defensem amb iŀlusió
lo que es poble ha anat creant,
no facem de llests pensant
que lo nostro és lo pitjor.
Tenguem un poc de valor
i anem de tant en tant
amb so poble caminant
sense voler fer «es senyor».
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Es qui amb so poble camina
lo que és des poble se sent,
defensant com un valent
s'or que té sa seva mina.
Sa cultura mallorquina
mereix que sa nostra gent
li posi un poc més d'esment
i així es seu valor afina.

Si se fessen ximbombades
i tot es poble cantàs
i molts més pics disfrutàs
de veure bones glosades
i sentir bones tocades
que un xeremier brindàs
i de tant en tant ballàs
mateixes ben encertades;

Si ho tornàssem fer així,
molta de gent hi hauria
que es valor que això tendria
arribàs a descobrir.
No penseu que he volgut dir
que lo modern llevaria
o que jo destruiria
lo que no és mallorquí.

Però he volgut dir clar,
perquè jo ho trop així,
que tenguent un or tan fi
mereix que el deixem brillar.
I ara per acabar,
ja que jo som algaidí,
en es Cossiers vull dir
que molts d'anys puguen ballar!




