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Continuant sa tradició  
es Consell ha convocat  
un nou concurs de glosat  
des Premi Josep Vivó  
pes qui tenim afició  
i un cervell ben inspirat. 
 
Amb paciència i coratge  
confii escriure unes gloses  
que siguin com ram de roses 
adornant es nostre hostatge, 
perfumant també s’oratge  
i totes ses altres coses. 
 
Ajuda vull demanar  
as nostre Pare estimat  
perquè surti un bon glosat.  
Ja sé que hi he de posar  
es meu esforç i confiar  
que es meu clam sigui escoltat. 
 
Després de ben pensar-hi,  
d’acord amb sa meva edat,  
he cregut d’actualitat  
glosar-ne es fet de morir,  
prest o tard ha de venir  
i he d’estar ben preparat. 
 
Segons sa història ens diu  
Carles V va provar  
sens morir fer-se enterrar,  
quan encara era viu.  
De la mort ningú se’n riu, 
I tots l’hem de respectar. 
 
Sa visita de la mort,  
que ve a tots una vegada,  
s’ha de tenir preparada  
per poder arribar a bon port.  
N’hi ha que perden el nord  
morint a la desesperada. 
 

Ell sol venir d’imprevist,  
com també amb certa sorpresa, 
provant així s’enteresa  
des qui ho tenia previst,  
tenint sa llàntia encesa  
i ben despert s’esperit. 
 
N’hi ha que viuen per morir,  
altres que moren per viure,  
açò no és cosa de riure: 
sinó que sol succeir.  
És cas de ben pensar-hi  
abans de s’esquela escriure. 
 
La mort té molts de criats, 
ajuts per vides segar:  
drogues, la sida, fumar,  
misèries, fatalitats,  
terrorisme, assassinats,  
guerres i armes per matar. 
 
Ses pasteres d’emigrants,  
accidents de carretera,  
són com fer una drecera  
morint tots aquests germans.  
Educar és valors humans...  
ajudant qui es desespera. 
 
S’odi, com que és infernal  
enverina ses consciències,  
engendra ses violències,  
sa venjança criminal.  
I s’homo es torna animal  
matant bones convivències. 
 
Es poder i s’ambició  
que tenen certs governants  
promouen es desencants,  
injustícies, destrucció,  
sa fam i s’opressió...  
sa mort de petits i grans. 
 



 
 
La mort porta conseqüències  
en repartir ses riqueses. 
Discussions i endemeses  
per culpa de ses herències,  
forcejant ses consciències  
matant també honradeses. 
 
La mort ens ha d’ajudar  
a viure sa realitat  
amb pau i tranquil·litat.  
En futur hem de pensar  
i confiats hem d’esperar;  
collirem el que hem sembrat. 
 
Tots tenim por de morir  
i no hi volem ni pensar,  
manco encara imaginar  
si haurem o no de patir  
abans de la mort venir... 
Fer es bé ens hi pot ajudar. 
 
Ja ens hi podem amagar  
as racó de més endins,  
dins un bosc, davall es pins,  
sa cara desfigurar...  
que la mort ens trobarà  
vestits de frac o d’arlequins. 
 
També la mort allibera  
de ses males temptacions, 
egoismes, traïcions,  
misèries de tota mena...  
S’home “vell” queda endarrere,  
es “nou” supera horitzons. 
 
Festa de matar es bujot  
ne té un gran significat  
que per molts és ignorat.  
No facem més es begot,  
aclarim aquest flicot  
i tindrem molt de guanyat. 
 
 
 
 

 
 
Dins sa història de sa vida  
aquest fet és ben normal,  
perquè es un fet natural.  
Naixem esperant sa crida.  
Es qui fa es bé sense mida  
viurà un amor immortal.  
 
Açò és de sentit comú,  
la mort ens fa a tots iguals,  
tant soldats com generals  
no se n’escapa ningú.  
Açò sí que és ben segur,  
tots som persones mortals. 
 
Tots tenim un poc de por  
a tot fet desconegut,  
sigui imposat o volgut.  
La mort ne té es seu ressò...  
Valorem què és el més bo  
de tot el món conegut. 
 
La mort segons ses cultures  
es veu de moltes maneres.  
És cert que no té fronteres  
ni necessita escultures,  
en té prou amb sepultures  
per enterrar ses quimeres. 
 
La mort a tots agermana,  
es rics, es savis, es pobres... 
respecta ses bones obres  
quan ens despulla i aplana  
com es vent de tramuntana. 
Ressuscitant, ho recobres. 
 
La mort és com una mare,  
que només una en tenim.  
La coneixem quan vivim  
i sempre ens fa bona cara.  
Una cosa està ben clara: 
es seu amor descobrim. 
 
 
 
 



 
 
La mort ens dóna entenent  
que tots som per Déu iguals,  
amb diferents ideals.  
Sa vida és un sagrament  
que compartim amb sa gent  
de cultures ancestrals. 
 
La mort és un gran misteri  
molt difícil d’explicar,  
s’ombra nostra serà  
des bres fins as cementeri,  
tan famós com reverteri  
tard o prest se l’endurà. 
 
La vida i la mort Déu té,  
prou que tots ho hem d’acceptar,  
ben comprendre i respectar  
si és lo que més convé.  
Es caps sense centener  
ho volen rectificar. 
 
Si fins ara tabú ha estat  
tractar es tema de la mort, 
voldria tenir sa sort  
d’haver-ho en part canviat.  
S’homo trist i retgirat,  
sense por serà més fort. 
 
La mort, mestra de sa vida  
ens priva de tots es béns  
per donar-los as presents  
i curar tota ferida,  
desterrant del món mentida, 
posant pau as continents. 
 
Després de cada tempesta  
diuen que ve sa bonança  
que confirma s’esperança.  
Mort al Calvari funesta... 
acaba en glòria i en festa.  
Tinguem fe i confiança. 
 
 
 
 

 
 
Sa vida no té sentit  
si no és per estimar.  
La mort es cos pot matar,  
immortal és s’esperit.  
Tant de dia com de nit  
es pobres hem d’ajudar. 
 
La mort és separació  
de persones que estimàvem...  
S’amor que tant disfrutàvem, 
amb goig i gran emoció,  
viurem amb més il·lusió  
sempre units com esperàvem. 
 
No basta fer sa pupoa  
ni tampoc es despistat.  
Canviem de mentalitat  
i passem de popa a proa.  
A Déu cantem una lloa:  
la mort duu s’eternitat. 
 
Vivim entre es bé i es mal,  
açò ningú ho pot negar.  
Sa fe de tot cristià  
sap que la mort és normal  
i s’ànima és immortal. 
Sa vida és per estimar! 
 
La mort és una alegria  
que allibera de sofrir,  
ens dóna es goig de compartir  
amb Jesús, Josep i Maria  
s’amor viscut cada dia.  
Sa vida ja no té fi. 
 
La mort és guapa al·lota  
que està ben d’actualitat,  
ens mostra s’eternitat  
quan d’ella ens n’obre una porta  
per veure el que més importa.  
S’Amor ha ressuscitat! 
 
 
 
 



 
 
 
S’esperit alliberat  
al Cel ben prest volarà  
i amb gran goig es trobarà  
amb el Pare estimat...  
Viurà una felicitat  
que mai més s’acabarà. 
 
Quan sa vida ja s’acaba  
o aquest món hem de deixar  
ens espera un benestar  
millor que una queixalada  
feta per una ranxada: 
no ho podem ni imaginar. 
 
S’exemple des gra de blat  
que mor per més fruit donar,  
Jesús va deixar ben clar.  
En haver ressuscitat  
viurem una eternitat  
sa plenitud d’estimar. 
 
Veure es nostre Creador  
i ets germans estimats  
ens fa viure esperançats,  
perquè sabem que s’amor  
és s’únic més gran valor  
que viurem entusiasmats. 
 
Es qui mori amb esperança  
trobarrà una vida nova.  
Jesús, nascut dins sa cova,  
ens donà una ensenyança:  
que la fe tot ho alcança,  
supera qualsevol prova. 
 
Crec que sa persona humana  
és lo més gran que existeix.  
Déu, amor etern ofereix  
i que estimi li demana...  
Sa veritat mai engana,  
feliç es qui a Jesús segueix. 
 
 
 

 
 
 
Es qui estima és fill de Déu,  
açò ens ho diu sant Joan; 
tots es qui estimen viuran  
perquè es fill també és hereu. 
Escoltem es portaveu: 
Déu és font d’amor més gran! 
 
Tot el que comença acaba,  
tot el que neix morirà,  
sigui avui, sia demà.  
S’Amor vida nova dava  
i sa humanitat salvava.  
S’homo per sempre viurà! 
 
Si jo visc en positiu  
passant pel món fent es bé 
la mort que jo trobaré,  
segons s’Evangeli ens diu,  
com amiga, amb un somriu,  
crec que la saludaré. 
 
Sa intenció d’aquest glosat,  
com es ben pot suposar,  
és bona mort desitjar  
a tota sa Humanitat.  
S’amor viscut de veritat  
eternament durarà. 
 
La mort que desitjaria:  
és de pau i estimació,  
de perdó i de germanor,  
de fe en Jesús i Maria,  
dins un ambient d’alegria  
esperant resurrecció. 
 
De tots em despediré  
quan la mort sigui arribada  
amb una bona abraçada.  
Quan del món jo partiré  
sempre vos recordaré,  
família meva estimada. 
 
 
 



 
Segur que al Cel trobaré  
es nostres bons glosadors,  
pares, avis, sonadors,  
mos germans i amics també.  
Forta abraçada els daré  
agraint es seus favors. 
 
No moriré, viuré encara  
per cantar amb es meus germans 
retrobats, unint ses mans,  
junts a sa Casa del Pare,  
ses gloses d’ahir i d’ara  
en sa festa de Tots Sants. 
 
 
 
 


