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L'any 1993 el Certamen Literari es 
convocà sota la denominació XVII Cer-
tamen de Poesia i Prosa i el XV Concurs 
de Poesia Popular (Glosats) amb mo-
tiu de la Festa de Santa Maria de la 
Pau de Castellitx. El Jurat va estar for-
mat pels senyors Pere Fullana Puigser-
ver, Gabriel Janer Manila, Josep Maria 
Llompart i Pere Mulet Cerdà. 

 

El glosat Trobada de Glosadors de 
Jaume Juan Bonnín fou publicat per 
primera vegada al recull Certamen Li-
terari de Castellitx. Obres premiades  
1968/1995 (Algaida: Ajuntament d'Al-
gaida, 1995).

La il·lustració de la coberta del volum que re-
cull les obres guardonades als Premis Castellitx 
entre el 1968 i el 1995 és de Paco Iraola.
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—Te mir i no estic segur.
Tan ben plantat, qui ho diria?
Deu esser sa cirurgia.
Sembles jove i ets madur.
Toni, sols no sé si ets tu
o un pepet de fantasia.

—Te mir pensant lo contrari.
Vint passes lluny, dic és ell.
En Pau, vaja un estornell!
Què pobre es seu vestuari!.
Pareix que puja el calvari
Com si estàs per fer sa pell.

—Toni bé no m'has mirat.
Sa nostra edat és igual.
Jo tenc s'aspecte normal
que sa vida m'ha donat.
Tu en canvi vas desfressat
fora estar dins carnaval.
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—He fet dobbers a balquena.
Tenc cases i molts de béns
i tu no has progressat gens.
Picant t'has fotut s'esquena.
Se te remou cada vena
de s'enveja que em tens.

—Enveja, gens ni una mica
me donen es teus dobbers,
perquè Toni es teu progrés
per ell mateix prou s'explica.
Ets de sa gent que es fa rica
fotent com pot es demés.

—Amb aquesta m'has ofès.
No tenc cap negoci obscur.
Treball i no faig es pur
 com tu. Segons tenc entès
estàs cada dos per tres
a ses llistes de s'atur.

—No tant, però és cosa bona
descansar una temporada
i una me n'han contada
que la t'amoll tal com sona.
M'han dit que sa teva dona
amb un altre se n'ha anada.

—Si sempre estava a sa lluna.
No vull dones acabades.
Som jo que altres n'he cercades
i no me conform amb una.
Un home que té fortuna
té femelles a grapades.
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—Segons dius ets molt valent.
Tanta força d'on te surt?
Deus prendre molt de iogurt.
Jo amb una ja estic content.
En tenc abastament
i a pics encara faig curt.

—M'han fuit dona, fill i filla.
An es fons som un fracàs.
Com no vull arrufar es nas
amb dones cerc companyia,
però bé em conformaria
amb una que m'estimàs.

—Toni, tu has fet carrera.
No ets des homes fracassats.
Jo som des que van pelats
sobretot de sa cartera.
Com que no tenc més glosera
anem a beure plegats.

—Aquesta sí que m'agrada.
Facem com es temps antic.
Recobrem un altre pic
un tros de vida enyorada,
que sempre és ben glopejada
una copa amb un amic.




