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peiyPMUi sootm borrorós, però tan, que per
l y ^ g u e s ^ í i t e s Wkig estar eatre abdues prep t e s : jPla s o ^ i i t (ilS^ rt^alitat?
E. I4.0VERA C.

Mit 29 èi Juliol de td07.

B^vtteJafirBtficf
(Acabament)
^*

Pel cim de Boquesalbes respluaiiía un Bol
de primavera, gui, que feia llustrejar el verd
de la vegetació amarada de i» rosada del tnati ab lluisaoi^ dn vellut. Lliscavu un aire fí
embalsemat de flaires bosquetanes que s' escapaven de les frondositats properes. Abaix a
les foadalades lu boira baixa hi aplanava com
invadides per la mar en revolta.
Al cim (iel collet mes alt, en un terraplé,
s' h i aixecava I' Abadia de Sant Benet, com
el pit d' uua devantera, desafiant el pea dels
a n j s . De son antich esplendor gairabé només
en quedaven les runes; j aquells darrers rastea de capitells, de baluastrade», d' arcbs e s oulpturals, ab els relleus mal·u·^sos, escampar e n a a a vesllum grisenca que ajudava a o m plir de basarda nquelI llocb, recordant la s i niítra llegenda que se 'u contava.
La falca llegenda es recitava aixís:
«Quan els monjos de Sant Ijoiiet abandonaren el Mouustir, la gent d'aquelles afraus
auateo a saquejarlo, en càsticb d' això. Sant
Beoet ha via disi^satquA castigaria ab la pnaça a tots els que traspassocin el &irouit, l i m i ta,{if I S^nt, proper al Monestir.»
«jpfaqui partia el que la gent; d e MngrissQrts
culpés a la maça de Sant Beneti^ eh erima
q a e 's perpetraven als cims de Roquesalbes.
U D jorn, un exmonjo, orat, que v^itgaba a
la ventura, anà a refugiarse eu aquell Monastir, ab el propòsit de fer vida ascètica a la seva manera.
tina nit d'angoixa, el monjo, trobantse
dravetUai, meutres el silenci de la nit sols
en» trencat pel rés de la seva veu, oi tres
pielis oòchs, pausats, com si baguesain set
colpejats per una maça. Bumiant que podria
•er^ recorda V antiga costum deia monjos benets, de resar cada dia un parenqs,tre al,Sant
l^rque avírós ab la maça, a cadVuq d' ells,
trèà dies avans de morir.
0 ' àq*'^*!^ moment eoçA, 1' orat, sigué pres
d* u a temor fatalista. Veia venirse la mort y
Dtf (M oreia net de pecat, y son cervell trevall^Va infeoond, cercant una trcv^lla que li ppgueo ^ooar CQMOI, repjissaya, ,,meditant,
quant pogués apena'r la seva éniuia, j en son
delirf veia tot son passat peramiinós, record a n t ab grand claretat^ ei^ aquells moments
de bogeria intensa, totes 1«» s e v ^ aocioas en
que havia caigut forçat per la seva p a t a logía.
Prompte a consnraHirse 1'avís misteriós 1'
orat ea veia perdut per» entrar en la Beoabeuturaoça de 1' altra vkJa. Els darrers moments so suooeien y er» precia ofwir la víctima... Pel boig passaren ratos de mortal a n goixa... després vegé una maneí'fe d' allargar
la sevu vida...
Mentres un llenjaterpacienment arrebassa-
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ba branques dels faigs propers al Monestir, 1'
exmonjo s' hi atançà y destrameftt li donà de
cops de garrot aí cap, fins a deixarlo estès,
banyat en sanch.
Aquest fou el primer càsticb de la maça
de Saut Bent, y a n' aquest se n' hi succeiren
d' altres pels mateixos motiu» del anterior.
Sovint el boig sentia els tres colpejarà de la
maça 7 en homenatge al \tvs\ avis sacrificava
un victima.
Aquell mati, de sentors primaverals, que
la bojra s' aja.sfa«a n ^ f ^ r ò l a pec le« elot«iwi|^
y que '1 sol s' énsVnyoría dols ciraalí', T estadant del monal·ltir estava invadit de la funeral
presentalla. Com un guaita ran dels marlets
ell vigilava els entorns Je ia^inoBtanycf^Mcef r:
cant a qui sacrificar, en tant; q,ué s' ac(>rtava
r hora fatidíca de 1' avis. Aquell jorn anava
a sucumbir, les boires que de dies enrotllaven Magrissons privaba de pujar als lleiijatere y o i temps aviat-^enéen-jarfa tjneTiXBS" dtes
ans, la maça de S^nt Befiet havia truc;U &. L'
ànima del boig cap a T eternitat.
Al tombar i a reooUad» d' un oaminet que
's perdia sota una llarga margeladada, deixà
veurer sui £gur&. el senyor: Ei·otori de iMiígri.-»-!-B>usj' I? o r a i ui veure! s' àiuaigà' efitre Ü' es*'•
pessíjf dels arbres y cuin u a batxi éspèrA nV
imoment feliç de deíiíàroautèr ta destra' «dam u u t de la nota/victima que s' api^opava. E l
i^aeerdot, siguent a les; envietesdel Monai^ir
prengué actitut reoelostt, y, ab I' e^gnarl, e s outïinj'ava signilositraent "a cadsa pas qu'
avançava, caniíuava poeh apooh:y a cada pas^
sa es det itavac^om ptiesse'iilin^quélèotn icves^
Iperat. El remort-ig de ksfulles bavía enmuditri?i#«*"^a^aetrçsns^^^fíilfíOry^ líw»y'8'
Dia queda, la queixa monótona,4',-un piieút,
]Bn l'amagatall el criminal somraísl espai^i^çat.
A mida que 'I senyor RectoTs^acosfaviï al
jMouastir r espauuie.del terro;? j'.inv,;,idia, y
i'angunia el matava al veurea isolat nn aqtKUa
ponyals desconeguts sembrats de mortalla...
;
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'
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Les sangs se li glàssaren. Les espines d'
una remoguera se li havien enganxat eu el
manteo, sigué on esi»at lleu. Refet s<*guí
avant.
'. De prompte iTnàgàrrotadfàcaiguié' sobre el
Seu braç dret, y sortí de 1' espessura, ferestegament el boig, foll; mèntrés el sacerdot apretà à córrer rostos avílll'fugin|t d' aquell malefici'. Havia iót'víctima de l a ndàça de Sant
Bdnèt, havia desòifffitl'inòógLÍita.
.
; d u a n arrivà al poble la gent I' esperava
V tols r enrotllaren çom un diví veientlo
^rriyar de la accepció,.dl? l!i,.P?p?tv. .,Kaí! | ;;,./

, —^Ydoost^j.^:,,;;,^,^ ^,;.,,,;;„,;,,„,;,.,;,.,
' El senyor Kieçtor íeM.esjpeíàr ,\iHaK..mic^ 1^
resposta, des,{»és digué.
,,
; — J o he vist la maça, cal anarhi tots, a
enrunaria..^,^^.,^, ^ ^^,^; ,^,,,.,, , ^ .,,,, ,),,.,. ,,;.;
-r-^Anarhí tots?—A eríruparía? Pusà u n a
9na de basjirdjii, pels ifíspe^it? de la g e n t , y,
agafaré? por.
, i ijn: ,•
La idea d' hav^r d' anar a o' aquell cim
els horroritzà... y e a dispersaren aterrats.
Arribant a casa el senyor Bector escrigué
la seva dimissió y 1' envia al Bisbe.
M. F .

* *
Ja un malalt més hi va
a durli malalties;
aixís m' ho ha dit avuy
am rostre d' aironies:
«Cami de Jesucrist,
me 'I voleu dir, germà?»
Y jo li tie senyalat.
Ja un malalt més hi va.
«Camí de Jesucrist
vos m'hi fareu companyia!»
Anava afeixug-at
del dolor que sentia
anava contristat
per lo que passaria.
Li he dit al yeurel trist:
l'Ne ting-au por g-ermà:
Camí de Jesucmt
tot-hom malalt hi va».
'" " J O A N R E S .

Primavera
Ja som» altre volta a la esplèndida y ufanosa primaver». ot>ra de la natura mistoriosa. Ja torna a fecondar de nou com a símbol d' eternal obsesió do
tot lo per ella creat. Ja torna « fer feina; saludemla
desde '1 fons de nostre cor, ple de joya y esperança.
Da8^^,t^>jfr^cjMt>a9^|^,1i^; fle9 irnsparents y delicades qtttfjrf Mnia a felanlséjàrse per son element, fin»
1' àliga alterosa que creua T espai daurat ab magestuós aleteix fent de regina de sa noble nisaga.
Totj es «ccÍTitat, taiitost arribem a la xnmosa primaveraj es 1' encant de 'Is poetes y 1' elementde 'It gO-^
nishont s'inspiren per produhir obres magnes-.
' Els boscos, tornan de- nou a cobrirse de frewjúeé
ombres per el fullam que les alsines y roures han
conquerit després d' haverse deslliurat de les garrea
d' el hivern que 'Is amenassa de mort declaràntloshi
tina guerra sens treva. Ja'Is prats tornen a lluir èa
eQdiaia«uJ«d« catifa plana de eapritxosos dibuixos;.!
brodada de pensaments- y margaridetes bo·oaaeaç·,
vessant generoses a n' el ambent perfums delicatS;
com bes de montanya nevada al blau cel. Ja les fonts
d' aigna cristallina tornan a murmurar coses qtlé ftd'
s'entenen, mes agraden a n'el» aucellets- ^ a é ^ l l
despuntar 1' auba hi van a béorer y canten apjior ,
hhnhes d' amoi" y lliverfrat, anuncian en plena selva^
una era ciiíulla d'encla y de dolços misteris.
Ja ha desaparesciit 1'hivern; ja HO's veaon el**"
boscos com si fossin oeraentirs que pròpiament aerar
bla qu' els arbres son esquelets captaires, puig se»
branques més enlairades semblen brasos que demanen una almoyna a la naturalesa perquè torni altre»
volta a cobriries de vart fullam ben espès, per pÍK -.
guer amagar sas despullades y esgarrifoses formes., ,
Ja tot torna a somriurer de non; els aucellets ma- ,
tisats de tots colors, tornan a cantar cansonetes d**
amor. Tot ea vida, ja s'acabat 1'hivern negre qu*'
ab ses dentellades de fera famolenca sembra arreu la
mort, fent esclatar gemechs de dolor a la natura ja
esmortuida. Ja. la primavera alagadora triomfa^
puigab sa ma plena de destresa sublim reparteix
generosa, miarçés a tot arreu com fada divina j
son^niadorp.
:

. ,, ,..;.,) ,
NiOANOR MARULI..
, ,OlVt,Mars .de 1908.
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QUADRO DB N0VÍ5I<A

CAOTEIG
•

A lec amiga na Conxiia MnHteck.

••

Girona 2 Juliol de Í907„
fiòseta del cor: EI teu sol pensament absorbeix
ma pensa durant el jorn.
i
Rebi ton retrat; que xamosa estàs, passo hores On-' i
terof extasianme, contemplante... pro ves qu' e» es^,
tràny, quan te miro es quan mes sofreixo, llavors
t' amfiaro mes que may; ansio ab tota 1* ànima poguer parlarte, dirt» ab ma pròpia llengua tot el doll
d' aínor que per tu sento.
Surto a la campinya sol, a rebrer els aires pura
de les treballades, a anyorarles d' Olot de traballades. Escolto el xisctexar dels aucells y me
recorden la teva angèlica parla. Escolto brunzir damunt ma testa oi ventijoï de primavera y sembla

