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R E L A T

Para sentirme buena,
para llenar mis sueños,
el brillo de tus ojos ...
Para hilar melodías
que me alegren la vida,
el brillo de tus ojos ...

JOSÉ-AGUSTÍN GOYTISOLO
GAY
Va néixer a Barcelona l'any 1928.
Ha publicat 17 llibres de poesia i ha traduit del catalá i de l 'italiá a
la llengua castellana.
Exerceix com a periodista.

Aquella flor
Viste que nada era durable
desde muy niño. Que una flor
se abre se ufana aroma y luce
y cae después en el jardín.
y aunque otras flores surjan luego
-muy semejantes- ni una de ellas
será la flor que despertara
tus sentidos: aquella flor.
Personas meses lluvias y ansias
se te escapaban de puntillas
por no dañarte. Pero tú
aprendiste de la flor única
el amor de 10 que perece
y la herida de lo que ha muerto.

ADRIÁ GUAL DE SOJO
Va néixer a l'antic municipi de Sarria, el 16 de maig del 1912.
Col-legiat des del 1935, ha exercit ininterrompudament la carrera
fins que, apartat de tota activitat professional, per raons d'edat,
causa baixa el 1992.
Ha escrit poesia, mai publicada, i teatre, tres comedies: «La
in.acabada», «El retrat de familia», i «Llibertat Restringida», de les
quals sols la segona ha estat representada.
Ha traduü al catala tota l'obra poética d'Antonio Machado.

Resposta
Ara que t'he escoltat
allunyat del teu misteri
i atrapat en l' encanteri

elona
s

de la teva santedat.

Com et puc fer arribar el plany
d' aquesta esperanca meva,
tot i esmercant-me amb afany
per a enllacar-la amb la teva?

Sé que no depen de mi,
ni si en sóc mereixedor.
La sombra del teu carní,

envoltat de resplandor
m'ha d' apropar al teu si,
renovat, tot ple d'amor.

TOMÁS GUI 1MORI
Nasqué al 1941 a Barcelona, és advocat en exercici, mercantilista i
administrativista, autor de varis llibres i publicacions jurídiques i
responsable de la secció «Tribunal Constitucional» de la Revista
Jurídica de Catalunya. La familia, el mar; escriure, la música i
l'esport són, en aquest ordre, les seves devocions-afeccions
preferides. Ha publicat dos llibres de poesies (e Sentires» i «Sentires
1I») i ara, a ran de mar, ha comencat a escriure en catala, que aprén
dels seus fills, perqué no va tenir la sort de poder aprendre'n a
l'escola.

Matinada
Esta sortint el sol,
ja valen lentes les gavines,
es va tomant taronja
el groe de l'horitzó,
el mar respira a fans,
s' esta fent de dia.
Escric vara del foc ences
mentre s' encén el cel, a poc a poc,
com vaig sentint, molt dolc,
el desig tendre de la melangia.

1 tu dormida, somniant,
en qui? en qué?
i jo, enamorat de tu
i veient com neix el dia.
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