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L'any 1972 el Certamen Literari es
convocà sota la denominació V Certamen de Poesia i Prosa i el III Concurs de Poesia Popular (Glosat) en honor de Nostra Dona Santa Maria de
la Pau de Castellitx. Es presentaren un
total de trenta-sis composicions: vint
treballs de poesia, cinc de prosa i onze
de glosat..
El glosat titulat A Nostra Pagesa
de Llorenç Antich Trobat fou publicat
per primera vegada al recull Certamen
Literari de Castellitx. Obres premiades
1968/1995 (Algaida: Ajuntament d'A lgaida, 1995).

La iŀlustració de la coberta del volum que recull
les obres guardonades als Premis Castellitx entre el 1968 i el 1995 és de Paco Iraola.

A Nostra Pagesa

Ja em teniu altra vegada
de vostre Casal al mig.
Vós sabeu Verge estimada
que m'agrada l'encontrada
que amb Vós tenc a Castellitx.
M'agrada venir a l'era,
veure el poble enrevoltat
duent tota l'esponera
d'una grossa alfabeguera.
Veure el poble agermanat.
M'agrada, mentre que juguen
els nins i balla el jovent,
sentir que dins mi belluguen
ànsies verdes que m'eixuguen
la saor del pensament.
M'agrada veure les vestes
de la gent, multicolors,
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llorenç antich trobat
em semblen cares fent gestes.
Demanen Pau per aquestes
guerres de sang i d'horrors.
Al mig de tanta alegria,
tancant els ulls un moment,
veig venir de llunyania
a folgar pau, aquest dia,
del gran món tota la gent.
Que hermós retrat és, Pagesa,
veure el món en germanor!
Sentir la dolça escomesa
de la terra tota encesa
amb foc de flors i d'amor.
Escoltau la meva veu
fent reviure aquest retrat!
Ànsies d'amor Vós fareu
que brostin per tot arreu
dins tota la Humanitat.
Ànsies de Pau vertadera,
ànsies de Pau pel món tot.
I no em sembla una quimera
si Vós, PAGESA PRIMERA,
ens colliu el primer brot.
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