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TRADICIÓ L·L·LEG&NDA 

Saint IMííirtis 
• ^ • • • * • 

i (es inn0Sí(Lies D O S S I E R 

LA MOSCA ÉS L'INSECTE PARANOICOCRÍTIC PER EXCEL·LÈNCIA, DEIA SALVADOR DAU. PER ANALOGIA, DEVIA CONSIDERAR 

el bisbe Narcís com el sant paranoicocrític per antonomàsia. Ho dic perquè el motiu del bisbe Narcís i els insectes associats constituïa un 

dels mites locals que Dalí va visitar artísticament amb més freqüència, com es va poder veure en l'exposició que es va muntar a la Casa de 

Cultura Les Bernardes de Salt el 1986, «Sant Narcís, Dalí I les mosques». No crec que m"equivoqui gaire si dic que l'entomològic ^ÈÈk 

fnite del bisbe Narcís devia evocar en el pintor de Figueres, per associació, una ressonància narcisista, tan present en la seva ^ ü ^ ^ 

faceta pública. Fos com fos, el motiu de Narcís i les mosques s'entronitza gràcies a Dalí com un mite surrealista universal. La qual cosa ofe

reix una perspectiva nova a l'hora de revisitar la figura del patró de Girona i del miracle de les mosques, portent surrealista exemplar. I. ben 

mirat, surrealista (superrealista, de fet) i supernatural, 0 sobrenatural -com el miracle-, són conceptes propers: ambdós remeten a fenò

mens que són per damunt d'allò que esperaríem de la nostra experiència rutinària de la realitat, de la natura. 

Però deixem aquí la gairebé obligada contribució a la faramalla de l'any Dalí per descriure el contingut d'aquest dossier, El fet és que la 

temàtica narclsiana és inexhaurible i aquest dossier no en pot oferir sinó un tast mínim, per bé que divers. Hem procurat de fer-hi una aproxi

mació des d'òptiques ben diverses. Eduard Canal, historiador, estableix el procés de fabricació d'un sant màrtir prestigiós per a la ciutat, 

sota l'aixopluc del bisbe Ollba, al voltant de l'any 1000, La conclusió -pobres de nosaltresl- és que els gironins tenim un patró històricament 

problemàtic. Josep Antoni Aguilar i jo mateix afrontem el cas del miracle de les mosques en les seves dues primeres aparicions: el 1285 i el 

1653, Aguilar fa un repàs de la narració del portent en cròniques medievals catalanes, sicilianes i franceses -algunes ben poc conegudes 

entre nosaltres-, alhora que concreta la dependència del relat d'un motiu folklòric remot amb altres actualitzacions similars ben allunyades 

del cas gironí. Jo em limito a descriure les circumstàncies de l'aparició de la Intervenció del sant en el setge de Girona per l'exèrcit francès al 

1653, enmig d'una campanya d'exaltació devota del culte al sant dins l'entramat mental de la Contrareforma, Josep Pujol i Francesc Miral-

Peix han valorat la presència santnarclsiana en la producció artística -musical el primer, pictòrica el segon- dels segles XVII i XVIII. Pujol des

criu solemnlals villancets musicals barrocs compostos per la corrua de mestres de capella de la catedral entre 1630 i 1774 per ai culte al 

sant, Miralpeix, per la seva banda, se centra en la pintura barroca que té com a protagonistes la figura del bisbe Narcís i els seus prodigis, i 

para atenció especial als frescos de la capella setcentista del santa l'església de Sant Feliu. Finalment, Narcís-Jordi Aragó n'ha perseguit les 

al·lusions literàries en autors dels segles XIX-XX, i ens brinda una copiosa antologia de textos que recullen d'una manera 0 altra referències al 

sant i als seus protegits, els gironins. Sense que tingui una vinculació directa amb el cas gironí, ens ha semblat oportú incloure, ni que fos 

més sintèticament, una tradició sarda protagonitzada per una mosca devastadora, la musca maghedda. Ens l'explica Joan Armangué, que 

de passada ens recorda que el bisbe Narcís és sant prou venerat a Sardenya, tot i no tenir res a veure amb l'insecte anorreador, 

j | f c En tot cas, el fil conductor de totes les contribucions d'aquest dossier és l'acostament crític a la figura del bisbe Narcís i als 

^ M F prodigis que li han estat atribuïts, així com a la producció historiogràfica i artística que ha generat el mite, contrapunt necessari 

a les aproximacions apologètiques que han estat la pauta fins fa ben poc. ^ ^ 

E^eixeu-me fer una reflexió final. Mentre que lleons, àligues, cavalls, dracs 0 ratpenats protagonitzen les ïïegendes de les ciutats «nornials», els 

gironins van instal·lar al centre del seu llegendari ciutadà un minúscul insecte, casolà, banal. M'imagino que des de la psicoanàlisi hi hauria 

Coses a dir. En canvi, Dalí, hipeftjòliç i trabucador, les havia anomenades «muses del Mediten-ani». 

PepVaisalobre 
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