


 

      Agraiments molt cordials per la seva col.laboració a Alex Puig 

- nº 00 Index de la revista La Lliberal 

- nº1- galeria d’art de David Abrodos 

- nº2. nº 3text de la ong kuwonku 

- nº4.text de la ong kuwonku 

- nº5.nº6 galeria fotogràfica del Pere i la Roser 

- nº7.galeria fotogràfica del Pere i la Roser 

- nº8.La Menta. Article de les flors i plantes Montferran 

- nº9.escrit sobre Sitges. 

- nº10. i nº11.galeria fotogràfica de Sitges. 

- nº12escrit sobre les memòries deHaiti, pel Dr. Mercade. 

- nº13 i nº14j .floració dels cactus gentilesa de Ramon Puig. 

- nº15. buscant els dèus, d’en Pilio 

- nº16.A l’establia per Anton Casanova 

- nº17. galeria d’art de  Josep Olivares 

- nº18. galeria d’art de  Josep Olivares 

- nº19. una pintora excepcional per Tina Canto. 

- nº20.poesies de Josep Castells 

- nº21. i nº22Presas fáciles por Miguelanxo Prado 

- nº23. i 24Racons de la nostra terra gracies a Marga Peropadre 

- nº25. i nº26.Punt X Punt Aton Casanova 

- nº27. i nº 28. Poesies De Cristina Perez 

- nº29.desde Marruecos con Amor, Hamida 

- nº30.Fotografies Xavier Sanroma 

- nº31.Cau poc a poc per Tina Canto 

- nº32 i nº33. tarda de finals d’estiu. per Cristobal 

- nº34. versons de Rosqui sobre els dibuixos de Lorca 

- nº35. galeria de Gravats d’en Josep M. Rosquillas. 

- nº36 i nº37 Fotografies de Praga de Marga Peropadre. 

- nº38. Rosqui i Miro 

- nº39 i nº40 al cap del cami. Cristobal Fernandez. 





























































CAU POC A POC 

 

Cau poc a poc sembla que plori 

la pluja que mulla els carrers de la ciutat, 

tornant miralls els bassals que es fan amb l’aigua 

i on puc contemplar el meu rostre mirallat. 

Fa tristor la pluja des de darrera els vidres 

semblen llàgrimes que surten de molts cors 

més té un caliu dolç dins de les cases 

al sentir el cant de la seva cançò de records. 

Riu l’arbre del bosc, riu l’herba verda 

rebent l’aliment que li dóna el cel, 

feliç  el torrent quan sembla que s’esquerda 

i va sentir la seva poderosa, airada veu. 

El camp s’ufana quan la pluja l’acaricia 

en les entranyes de la terra quan reneixerà 

amb una llavor que despertarà amb l’avaricia 

de la primavera que verdeixerà i creixerà. 

Els vidres entelats, una rima, uns passos, 

omple de vivències la pluja que cau, 

nomès el silenci trencat pels compasos 

de la música serena que ens omple de pau. 
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