
En nom del silenci

1. Molt sovint puc sentir encara la remor de les estrelles
corejant qualque himne que, tu i jo, escriguérem.
Tal vegada jo vaig escriure'l i tu el cantares,
i una verge maternal ampara dintre
el seu si la teva veu i la va dreçar
al cim més alt del seu reialme.

Ara, perdut com sempre,
he capgirat el paisatge i les teves síl·labes
i cognoms per concebre un rosari menys estantís,
0 si vols, puc recordar-te la tova empremta
d'aquells jorns que caigueren
per a donar-nos vol. Amb les mans plenes
de pretèrits i destrals, he llevat àncores
per salpar cap aquella mar d'esperança
1 escuma. Per l'amor intacte de les meves venes

i dels meus somnis d'infant, pártese cap al teu faldar

2. T'estim encara.

Guard entre pàgines d'un llibre
els pètals dels rosers que eslullàrem
tal dia com avui i deixàrem

dintre, en aquella tomba de paraules.
T'estimava, molt més,
quan vaig començar aquell llibre
i et deia que eres tu cada petita
pedra que magnificava el temple del poema.
Però les persones,

quan han sofert molt, deixem els camins de banda
i es refugien pel dol de les clavegueres
per a ofegar el despreci que algun Déu
mal irat ha llençat sobre ells.
Surten, després, amb els bigotis llargs
i tal vegada mal agombolats. Però
en el seu rostre han desaparegut els trets de feblesa,
i tot manoll de punys closos, no volen més lluita
que la que els pugui oferir qualsevol humà
per a reparar, com si fos una aixeta
embossada, la seva ànima i descobrir
sobre la seva pell els senyals
precisos de maduresa portats del seu forçós bandeig.
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Amb motiu de la Festa de Santa María
de la Pau de Castellitx,

la Comissió Organitzadora,
amb el patrocini de l'Ajunta¬
ment d'Algaida, convoca el
XIX Certamen de Poesia i
Narració Curta i el XVII
Concurs de Poesia Popular
(glosats), segons aquest plec
de condicions:

1. Els treballs que els concursants presentin
hauran d'adaptar-se a un dels tipus se¬
güents:

1.1. Un poema o col·lecció de poemes
d'una extensió mínima de catorze

versos.

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

1.3. Una glosa o conjunt de gloses,
amb un mínim de catorze versos.

2. Els treballs, inèdits, seran de tema lliure;
estarán escrits en català i hauran de ser

presentats per triplicat a la casa consistori¬
al de la vila d'Algaida (Balears), 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 dia 5
d'abril de 1995, a la portada del treball, i
a prop del lema es farà constar el premi al
qual opta.

4. El jurat estarà format pels senyors Pere
Fullana, Gabriel Janer Manila i Pere
Mulet.

5. S'estableixen dos premis únics per al
Certamen de Poesia i Narració curta:

trofeu Rosa d'Or de la Pau per a les
millors obres en vers i prosa respectiva¬
ment. Per al Con curs de Poesia Popular
(glosat) es concedirà una altra Rosa d'Or
de la Pau al millor glosat entre totes les
obres presentades.

6. Queda a parer del jurtat declarar deserts
el premis, així com també concedir els
accésits que creguin oportuns.

7. Qualsevol obra prensentada que, a parer
del jurtat, 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 sufici¬
ent 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 18 d'abril de 1995 a les 12 h. En el
transcurs de l'acte es lliuraran els premis.

10. La comissió organitzadora adquireix i es
reserva el dret de publicació dels treballs
premiats o distinguits amb accèssit.

11. La comissió organitzadora pot autoritzar
la lliure publicació dels treballs premiats
als seus autors. Hauran, però, de fer
constar al principi a al final de la publica
ció la distinció que obtingueren al certa¬
men o concurs de la Pau de Castellitx,
així com l'any de concessió del premi.

12. Els originals dels treballs sense premi ni
accèssit podran ser retirats de la casa
consitorial de la vila 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 hi renuncien.

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

14. El sol fet de concursar implica l'accepta¬
ció de les condicions anteriors.

La Comissió Organitzadora.
Algaida, gener de 1995


