
DOSSIER 

^ Í̂T 
*. l^EyigTA DE UlRONA •» N.M. ZZ<-> SI TliMHKI. - (K I(.431 63 

lVl0Sí(gies, saints i pólítiu 

L'episòdi del set9e de 1653 

Mestre de Sant Narcís. 

U\mc\G üe les mosques 

{Museu Catedral de València, s. XVI). 

n un .irticic public.it encara no t'A un any a 

Revista de Ciitiilttiiya, feia una repàs de l 'evo

lució que havia experimentat en la hisrorio-

L r̂atia medieval i moderna Tepisodi del setge 

trancès de la civitat de Cïirona a l'estiu de 

I2SS ( V M S A U I B R E , 2003). A diferència d'un excel·lent 

treball publicat en aquesta mateixa Revista de Girona per 

Anna C'ortadcUas. on proposava fonts per a l'episodi 

protagonitzat per les mosques i sant Narcís, i on analit

zava també l'evoluciò d'aspectes diversos de la llegenda 

(CoRTADELLAS, 1998). la meva aportació pretenia mos

trar la transformació progressiva del relat. Així. vaig 

cntilar-hi un munt de textos des de Desclot fins a la falsa 

crònica de Bernat Boades, passant per altres cròniques 

medievals, catalanes, sicilianes i franceses, i historiadors 

renaixentistes i barrocs com Marnieo, Zurita. Manescal, 

Domènec o Gil. S"hi feia evident el canvi que es produí 

a partir del període de la C'ontrareforma; es difuminaven 

la major part dels aspectes de la narració i, simplificaflt-

la. se'n potenciava un de sol. de manera que H)t es 

reduïa a un càstig que havia t ingut com a causa un 

pecat: era per la prtifanació pecaminosa, sacrílega, de la 

tomba i relíquies del sant que les mosques havien atacit 

l'exèrcit francès i li havien mfligit tan gran mortaldat. 

Som lluny del context que originà el relat de Desclot. 

en què prevalia ralian(,-a divina amb els interessos del rei 

Pere contra l'alianva francopontificia. 

l'erò el de les mosques i sant Narcís no era l'únic cas 

d'aquest «desplaçament sacre» (o «més sacre») d'un episodi 

històric o d'una llegenda. El fenomen tenia equivalents a la 

mateixa època moderna. I en donava exemples. Amb altres 

mots: mostrava els paral·lelismes entre la sacnilització pro
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gressiva de l'episódi i el que s'esdevema en una certa histo

riografia catalana de l'edat moderna. Finalment, m'allargava 

en consideracions de com, segurament, la peculiar situació 

política de pertinença a la monarquia hispànica va empèn

yer la historiografia del Principat cap a la hipertròfia sacra. 

D'aquesta manera, la historiografia «sacralitzadora» represen

tava una estratègia més per mirar de contrarestar la margina

ció política i històrica catalana en el conjunt dels territoris 

de la monarquia hispànica, ara -en el període barroc- des 

d'una perspectiva més prestigiada, de garanties més univer

sals i prometedores: la perspectiva religiosa. 

El setge 4 
Certament, el tema del prodigi de les mosques gironines 

és vastíssim, oceànic. Per comptes d'abastar gairebé quatre 

segles, com feia al treball esmentat, avui m'hauré de limi

tar a parlar d'uns pocs dies de l'estiu de 1653. Es a dir, de 

la primera represa del miracle. 

Des de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes 

de Felip IV d'Àustria el 1652, les escaramusses militars 

persistiren al Principat fins al 1659, perquè França pretenia 

partir d'una posició de força en les negociacions que 

havien de conduir al Tractat dels Pirineus. Aquell any de 

1653, els fi"ancesos entraven al juny per l'Empordà i el 12 

de juliol assetjaven Cïirona. L'episodi es clogué el 24 de 

setembre, quan les tropes comandades pel fiU bord de 

FeHp IV i lloctinent de Catalunya, Joan Josep d'Àustria, 

obhgaren a aixecar el setge de la ciutat en la batalla ano

menada de Vila-roja o de la Font de la Pólvora (vegeu, 

entre altres, BUSQUETS, 1994, I, p. 448-459). En aquella 

ocasió, segons els testimonis, és probable que hi hagués un 

episodi d'epizoòtia similar al de l'estiu de 1285, de manera 

que els cadàvers exposats al temps calorós de l'estiu gironí 

concitaren tota una variada tipologia de dípters -necròfags 

i d'altres menes—, la major part de grandària considerable i 

colors llampants (vegeu VALSALOBRE, 2003, p. 69-71). 

Segtirament, però, va tenir menor envergadura. Amb tot, 

de seguida es va posar en marxa l'actualització del prodigi 

de les mosques del segle XIII. 

Fullets impresos 

Però anem a pams. Immediatament després dels fets, a 

partir d'octubre del 1653, apareixen fullets impresos que 

tracten del setge gironí. Avui en podem llegir alguns, 

publicats en facsímil per Henry Ettinghausen (1993, 111, 

núm. 2f)4-211). N'hi ha un de publicat a Girona en cas

tellà per l'impressor Jeroni Palol amb llicència datada el 3 

d'octubre. És el fullet núm. 207 de la col·lecció d'Etting-

hausen (un exemplar original del qual es troba a l'Arxiu 

Històric Municipal de Girona, núm. reg. 12088). T é 

dues parts ben distintes. La primera és un panegíric de 

sant Narcís com a protector exclusiu - i eficaç- de la ciu

tat contra francesos; recorda els fets de 1285 {1286, diu 

l'imprès) i trasllada la intervenció remota del sant al pre

sent de 1653 amb aquestes ambigües expressions: ^Asi-

mismo este aiïo de 1653, perseverando padrc [Narcís] i 

Gerona hija, siendo la misma que siempre, humilde y 

rendida a las plantas de su pastor, instando con oraciones 

en miércoles, en el qual el llustre cabildo con asistcncia 

de la ilustre Ciudad [-els jurats] con piedad suma acos-

tumbrava cada semana ir a cantar a nuestro santó un ofi

cio, fue el francès derrotado después de aver peleado S. 

Narciso con sus acostumbradas armas en casi todo el dis-

curso del sitio, como lo testifica y aprueba la escritura 

siguiente. diligenciada a instancias y desvelos de esta Ciu

dad para glòria del santó tan grande y en reconocimiento 

de vitoria tanta». I aquí ve la segona part de l'imprès, que 

consisteix en la transcripció d'una acta notarial feta a Sant 

Feliu de Cïuíxols el 27 de setembre de 1653, amb decla

racions de militars francesos en què fan afirmacions sobre 

una congregació inaudita d'eixams de mosques que s'aba

ten damunt del seu exèrcit. Entret inguem-nos-hi un 

moment. Les declaracions són, de fet, dues: a) a Santa 

Eugènia, en ple setge de Girona, es van aplegar gran 

nombre de mosques «verdes y azules extraordinarias», mai 

no vistes abans pels declarants, les quals fulminaren més 

de dos mil cavalls fi-ancesos; b) l'oficial de més rang dels 

declarants afirma que havia sentit a dir al baró d'Alais, cap 

de cavalleria de l'exèrcit francès, que en ocasió d'un altre 

setge francès anterior, sense especificar, s'havien produït 

prodigis similars «por medio de un sancto que està en 

dicha Ciudad de Gerona». N o hi falta res, certament: s'hi 

explica un fet extraordinari i, casualment, algú recorda els 

fets de 1285 i la intervenció del cos incorrupte de sant 

Narcís. El francès no precisa aquests detalls, però als giro

nins no els van passar per alt. Descriuré els altres fullets 

relatius al setge. El plec núm. 204 de la col·lecció publi

cada per Ettinghausen és imprès a Sevilla i s'hi fa una 

detallada i ordenada exposició de la campanya global de 

1653, amb esment dels antecedents polítics del 1652; de 

cop i volta, enmig del relat, entre el 25 d'agost i el 2 de 

setembre, apareix una afirmació aïllada, com un estirabot: 

^ '^- ^ \ >. ^ ^ iV <̂  > 4:. í t 
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RELACIOM AV-
T t N n C A 1>E L A E S P I - . C I A L P H . Ü -
T E G C I O N Ü E S A M N A R C I - S O , C O N SVS PIE-

Ici hijcs GeruDftcnfos , coniinua.la en cl prodi^ío d c l u 
MolCit, contra lat uma i Frinccfji, en ede 

(itiuücGctona.porSciieinbrcdel 
Ano M.DC.LIH. 

(Tr j iT^víB R.ODIGIOSO EïDJojenfusSintoj.finoimS-
M K ' í l V · J te Narcifit cooluCiviJjJ , no fonjiapoíTibleï 

J'^ ?+?i<^K olwiiioi CDi t - I c liij lí.Dichi la Gtrina, mil -c-
^ í r ÍF ÍHÍ ' - " i zescon tairtor. Ciuziarmnmil·^ariíío! n,i cun-
f € ! t ' i r T ' - ^ J 'inujJoSilc lu Pacríin.v HJJ i . Oprimí ; j i l ; vii 
lfciÍ>·1?^2ÍJ· cc icounpcnolopür m R.cv ;ii;ieguar-le Diot) 

q u c h u i i ï de íguardjr Ctroni ÜÉuílrccn ;, re-
tnio ile :i) fijtlidad la î jo:,a,¥ dcuiJa.quc dcmonllíaciofici// mi-
b''rote^iicnieidcEUCcjliininaibiencatiociJa.v-tnai teniii i d^U 
Franciaioda.Taucijuceíairi vcfdad .(lucfuccl vilorijiios Elfia-
Bolexal , queolíligàalosFraciccfiU rcü rad i t inco í j r Jc .con 
pClJi^a 13^ cu^'iTidcrablc , coino aJmiramo.t codut, coa [odu lia 
qoeriJo Naràfo,enicndierac!cncniígo k 1. b(au»n »uii Moi:at, 
ptra hu millatÍU5 «liai (obre ruinaiptetcncioncj. caliigo tek- ua-
dopaia Pios • coEQodaaiinUI clolúiiras íigttiu, j coaccdiJo i 

Fullet sobre el setge de Girona imprès a Girona el 1653. 

^ 

«Afirman por cosa ciert.i que han aparecido unes tabanos 

o moscones, que no saben de dondc han salido, los quales 

se han enipleado en picar los cavallos que el encmigo 

tenia sobre Cíirona, y que de las picadas han nuícrto 

nuícha cantidad dellos»; i diu que aviat es publicarà una 

propera relació per exposar aquest tcnonieu in cxictiso. El 

núm. 205, també sevillà, és una continuació de Tanrerior 

i narra amb detall els fets dels dies 23 i 24 de setembre; 

no hi ha cap al·lusió a les mosques. El núm. 206, imprès a 

Barcelona, narra els fets des del 15 de setembre tins a la 

victòria del 24; el narrador recorda com aquest darrer dia 

és justament el de «sant» Dalmau (Moner) O. R, la qual 

cosa li permet atribuir al beat de Santa C^oloma de Far

ners el "prodigioso sucesso» de la victòria; de portent a 

portent, evoca el record del de les mosques de 1285, la 

qual cosa li serveix de presentació de la còpia de l'acta 

notarial que ja coneixem, que transcriu sencera. El 207, 

l'imprès de Cürona, The comentat més amunt. El 208 és 

còpia d'aquest darrer i és imprès a Madrid. El 209 és 

novament sevillà, del mateix impressor dels dos primers, i 

deu ser força posterior als esdeveniments, per la manera 

com s'expressa, mentre que en tots eLs altres casos el text 

sembla ser més proper als fets narrats. Per copsar l'interès 

d'aquest imprès convé que fem una reflexió prèvia. 

Notem com el sant, en aquesta segona intervenció, es 

mostra gratuïtament venjatiu, si se'm permet l'expressió. 

Si més no en relació a la tradició fins aleshores. Actua, en 

principi, perquè les condicions són idèntiques a les de 

1285. Idèntiques? N o ben bé. Hi falta un element clau: el 

pecat dels francesos. Aviat es posà remei a la situació, pel 

que sembla. Segons aquest tercer imprès sevillà, circula

ven impresos en llengua catalana els quals detallaven els 

sacrilegis espantosos comesos pels trancesos a la vila de 

Ripoll, poc abans del setge de Ciirona, l'I de juliol de 

1653.(1) Així sí que es donen totes les condicions perquè 

actuïn les mosques. El fíallet de Sevilla, doncs, es fa ressò 

d'a^questcs novetats: a) esment del sacrilegi ripollès; b) 

al·lusió a una profecia barcelonina que augura un càstig 

per als fi-ancesos profanadors; i c) descripció del càstig, en 

torma de plaga de mosques, ara exposada amb un cert 

luxe de detalls, provinents, no cal dir. de la tradició lle

gendària de l'episodi de 1285. El relat imprès a Sevilla 

acaba amb una al·lusió al convenciment absolut dels cata

lans en la relació causa-efecte entre els fets de Ripoll i les 

mosques de Girona, i que el prodigi es deu a la interven

ció de sant Narcís; t lnalmeiu. acaba amb una llarga 

al·lusió als fets de 1285 mitjançant extrets dels Anales de ta 

Conniü lic Ariïüim de Jerónimo de Zurita (s. XVI). 

El fullet 210 del recull d'Ettinghausen és imprès a 

Saragossa i diu que és traduït del català al castellà a partir 

d 'un document pretesament datat a Girona el 25 de 

setembre; relata la campanya protagonitzada per Joan 

Josep d'Àustria, des del 15 de setembre, i fa una referèn

cia marginal al prodigi de les mosques de sant Narcís amb 

l'expressió «se dixo con mucha certidumbre», i, d'altra 

banda, recupera el record de Tepisodi de 1285. tot dit 

molt sumàriament. El darrer fullet, el 211. imprès a Gra

nada, compost 3 tall d'epístola datada a I d'octubre, t'a 

referència a la jornada del 24 de setembre i té molt poc 

interès: és molt breu i mancat de detalls de fets concrets i 

noms de persones i llocs; no hi apareix cap mosca. 

Documentació municipal 

M'ha vagat de compulsar aquestes dades de la «premsa» 

de l'època -que sempre tragina un component propa

gandístic ben conegut dels estudiosos d'aquests mate

rials- amb testimonis locals més «oficials». Així. m 'he 

» * ^ • 

* 
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P a FET QUE SEMPRE QUE S'HA TRANSCRfT L'ACTA NOTARIAL DE S A N T Fa iU 

de Guíxols s'ha fel a partir de versions en castellà (Roig. Espana 

sagrada, Fabrellas, Mercader, Pla Cargol, etc), m'tia semblat 

adient transcriure aquí el document original en català, datat de 

27 de setembre de 1653, tal com apareix al manual del notari 

Jacint Solivera 1651-1654 (AHG.SFe 333): 

"Los magnffichs Lluís Laporta. governador de la infanteria 

francesa en la present vila de Sant Feliu de Guíxols alotjada, Joan 

de Fages, Abel de la Bellavila, capitans de dita Infanteria france

sa, y Gispert Oudracti, tinent y ajudant major, constituïts perso

nalment dins ta casa del magnífich Anthoni Axada, ciutadà tionrat 

de Barcelona y Gerona, en la present vila de St. Feliu populat, en 

la plassa pública de dita vila situada, y en presèntJa de mi, Hya-

cinto Solivera, notari a baix scrit, y a instància de l'il·lustre senyor 

doctor Joseph Duran, ciutadà honrat de Gerona, lo present y 

corrent any jurat de dita ciutat de Gerona, allí present y personal

ment existint, mitjensant jurament per ells y qualsevol de ells en 

mà y poder de mi, dit Solivera, notari, en ànima llur y de qualsevol 

d'ells a nostre senyor Déu y als seus sancts quatre evangelis, 

extrajudicial ment prestat, han dit, refferit y, concordes, denunciat 

que estant ells junts en Santa Eugènia, sobre la orta de Gerona, 

hont lo rey de França 0 sos ministres tenían posat lo siti contra la 

dita ciutat de Gerona, se ap[l]egàran contra dit siti gran multitud 

de moscas verdes y blaves extraordinàrias que may ells, dits 

governador, capitans y tinent, en França ni en altre part han vistas 

de tai manera de moscas. las quals moscas mataran més de dos 

mil cavalls francesos de dit siti, los quals cavalls, en picar-los 

ditas moscas, tornaven rabiosos y se morían rablant. Y a ell, dit 

capità Joan de Fages, li mataren axí quatre cavall[s], y a ell. dit 

tinent major, dos cavalls, en tant que han destaiït ditas moscas 

los cavalls de dit siti y anriada francesa. 

»E més, lo dit governador Luis Laporta, dit jurament mitjen

sant, en presèntia del senyor don Hierònymo Campero. capità de 

cavalls que és lo que fia rendida la plassa de dits francesos en 

dita present vila, y dels testimonis a baix scrits, ha dit y refferit 

que, estant ell y lo senyor Baró de Alez en dit siti. sentí a dir a dit 

senyor Baró de Alez que en altre occasió tos francesos posaran 

siti contra dita ciutat de Gerona per invadir-la, y que las ditas 

moscfias, per medi de un sanct és en dita ciutat de Gerona, 

mataren axí mateix gran número de cavalls francesos de dit citi, 

de totas las quals cosas fas fe jo, dit Solivera, notari, presents 

los testimonis mossèn Joan Custurer, Andreu Ramon, merca-

der(s), y Joan Pellisser, negociant, tots de dita present vila de 

Sanct Feliu de Guíxols, a la confectió del present acte cridats. 

entretingut a consultar les anotacions del manual d'acords 

municipals corresponent {AHMG, iS4anuals d'Acords, 

núm. 256, any 1653). Els regi.stres del 12 de juliol al 24 

de setembre són als f. 230v-305. La major part de les 

anotacions són sobre intendència, defensa, préstecs, recla

macions de socors, noticies de desercions, preocupació 

pels excessos dels soldats reials, control de preus, e tc , gai

rebé tot relacionat amb la situació de setge. En tot cas. els 

jurats tenen bona informació de Testat de les coses fora 

de la ciutat, del moviment de tropes, etc. Hi ha escassíssi-

mes a l · lus ions a sant Narc í s , que són p u r a m e n t 

formularies, d'una devoció rutinària. 

N"hi ha tres o quatre a tot estirar. Vegem el tenor 

d'alguna de les més abrandades. A tall de cloenda feliç 

del llarg episodi del setge, el manual d'acords municipals 

fa la descripció de l 'entrada de Joan Josep d'Àustria 

(datada a 26 de setembre, f 303-305). Allà apareix un 

esment protocol·lari dels favors divins i dels sants: assal

tada la ciutat per les envestides franceses, el dia de sant 

Esteve d'agost (el dia 3), quan s'obrí una bretxa a la 

muralla, «la qual ab lo favor de Nostre Scnor, de Maria 

sanctíssima, del gloriós màrtir sanct Narcís, patró i 

advoccat de esta ciutat, y del protoniàrtir sanct Esteve y 

demés sancts y sanctas de paradís. [fou| per los valerosos 

soldats del real exèrcit [...| defensada...» (f 303 v). A 

continuació sintetitza els esdeveniments posteriors fins a 

la victòria final, fent menció especial de les actuacions 

militars, sense ni un sol esment de cap fet sobrenatural. 

S'atura, finalment, en els esdeveniments dels dies 24-26, 

mentre Joan Josep d'Àustria és dins la ciutat. Força dies 

després, ei 20 d'octubre, llegim: «...content de vèurer 

esta ciutat deslliurada de l'enemic | . . . | . Devem-ho a la 

vigilant atenció de la cathòlica niagestat del rey nostre 

senyor (que Déu guarde) a conservar est Principat y a la 

inter|c|essió. ab la divina Magestat. de nostre patrici sant 

Narcís, que tot junt és estat lo medi adequat perquè sa 

altesa conseguís ab las armas de sa niagestat tal victòria» 

(f. 335v). Enlloc, però, sé veure concreció d'aquesta 

intervenció, ni rastre de mosques. I, finalment, en una 

carta adreçada pels jurats al bisbe Gregorio Parcero, ins

tal·lat a Tortosa {27 d'octubre): la ciutat «se troba libre 

de la oppressió de un siti molt serrat y penós per lo que 

ha ajudat la intercessió del prelat y patrici sanct Narcís 

ab la Magestat divina y la de altre nostre prelat qual és 

Vostra Il·lustríssima, ab la cathòlica magestat del rey nos

tre senor (que Déu guarde). las armas del qual. ab lo 

eftlcàs medi de sa alteza, han tet ri^tirar las francesas...» 

^ >. >i i'* Vt 
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(f. 344). C o m a molt. Narcís és esmentat com a assistèn

cia providencial per a la victòria de Joan Josep d'Àustria. 

Insisteixo: ni una mosca, ni la més subtil al·lusió a cap 

portent sobrenatural. 

La crònica de Real 

En el mateix sentit, és prou significatiu que quan el gironí 

Jeroni de Real fa un relat minuciós del setge a la seva crò-

nica-dietari dels anys 1626-1680 (BUSQUETS, 1994, II, p. 

335-360) no esmenti per res l'afer de les mosques, fins a 

unes al·lusions vagues que farà quan ha enllestit l'exposi

ció detallada dels fets. En efecte: com a epíleg de la seva 

narració dels esdeveniments {p. 356-358), i després de fer 

una breu al·lusió formularia que atribueix a la intercessió 

dels «gloriosos sants que en ella [=Girona] estan sepultats» 

la defensa i conservació de la ciutat del setge enemic. 

Real fa una relació de les errades de l'invasor, perfecta

ment versemblants, que han propiciat llur desfeta; con

creta particularment les errades que afavoriren el debilita

ment de les forces de cavalleria, on recolzava la potència 

principal de l 'enemic, segons Real. Així s'entén que, 

segons un rumor que corria per la ciutat assetjada, diu 

Real, una plaga de mosques fes estralls entre el bestiar 

francès. I és aleshores, quan ha acabat amb el seu testimo

ni personal, que Real hi deixa anar, sense més preàmbuls, 

la transcripció de Pacta notarial de Sant Feliu de Guíxols 

(p. 359-360), treta de l'imprès gironí, el nnm. 207 de la 

col·lecció d'Ettinghausen esmentat més amunt. Enlloc. 

però. Real estableix en el seu relat cap relació entre Nar

cís i les mosques, ni fa al·lusió a cap miracle. 

L'acta notarial 

Notem que la documentació de la ciutat revela que els 

gironins eren desconeixedors dels fets, sobrenaturals o 

no, en el moment del setge. El silenci de la documenta

ció «municipal» sobre les mosques és molt cridaner. I 

tota al·lusió al portent per altres fonts posteriors remet a 

la tardana acta notarial de Sant Feliu de Guíxols. (2) Un 

exemple: el dia 26 de setembre, els jurats escriuen car

tes a diverses personalitats {entre altres, el rei) i hi des

criuen l'alegria de la ciutat per la victòria i el foragita-

ment dels francesos; en cap moment no hi llegim cap 

notícia de miracle de cap mena. Força setmanes des

prés, però, l'acta notarial ja ha començat a circular i ha 

generat una nova interpretació dels fets: en una carta 

RELACION 
A V T E N T I C A D E L A 
Ü S P E C I A L PROTECGION DB 
SAN NARCISO.CON SVS FIEIiBSHI[OS 
üerundenfcsiconcinuida en el proiligío He las mof 

cas,conirahsarinaiFrancer»>cncflcri[io 
tic iJciona,por Setiembredcl lüo 

M.DC.LIII. 

PRoHigtorociDioicDÍuiruito·UifloiniiDiïNjf 
(i/Acanfuciudadiioron^ipoUibUiotvidoicó 
ijlcthiio). DtdiodCifftmú tc ici ,conii l 

llur.Gazi 411DI milciiiGoifiD <oattiMi<l(»i àe tu Pa» 
iraD,* hiio.Oprimiili (lc*n txrco ua pinolopor lu 
RïT(quc Dioi guirdtlqut •«iiidagmrdiiCfrfBa 
ilu'.hc ta premia de (utidclidjd taDru^.jdmidi^uc 
lUniODlldciouUfVrotlistoicuidrfliudctucoluiqnh 
lii:i] tODiicidaiVmasKmdideU Fnnciatodi.jaun· 
i^iicct^tiivciJjdi que íuc cl valor dcJoi EíptDo\n 
r^l,que obligo àloí FiaDctíiaa riiiMiami sobiide, 
ci;n pci^ids tincoDÜtictable^pino aikciiimot lodoi, 

CM 

1319 (208) 

Fullet sobre el setge de Girona Imprès a Madrid el 1653. 

dels jurats a l'agent de la cuitat en la cort, un tal Alegre, 

de 20 d'octubre, hi trobo la primera manifestació sobre 

el miracle de la documentac ió oficial, provinent de 

l'acta notarial («Sempre havem pensat que sas magestats 

(que Déu guarde) y universalment tota aquesta cort, 

havien de alegrar-se summament ab la victòria han 

alcansada las armas de sa niagestat librant ab lo medi del 

seiior don Joan esta ciutat de la opressió gran patia ab lo 

siti serrat y penós li tenia posat lo c n e m u h . lo qual. 

amedrentat . súbitament fugi. frustrat de sos danyats 

intents. Nostre Senor és estat axí servit per ser nostra 

causa justa y per la intercessió de nostre gloriosíssim 

prelat sant Narcís, lo qual sempre conserva en tavor de 

nostre rey y sefior esta ciutat, y cu aquesía ixasió ah eui-

dcus miracles se^^ons veurà V.M. ab lo acte ra iticlús ab esta»: 

A H M G . X X V . 5 lligall 10; E s b o r r a n y s M a n u a l s 

d'Acords 1653-1659, 3r plec. f 10). 

Ja haureu observat, doncs, que el sosteniment de tot 

plegat recau en l'acta tamosa. D'altra banda, no cm nega-

^ i^ U V- ^ >, i^ iíi V̂ iíi i». ^ 4 ^ 4̂ * *'í 
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reu que el fet que uns oficials firancesos facin una declaració 

d'aquest caire a un notari de Sant Feliu de Guíxols tres dies 

després d'aixecar el setge a Girona no és un prodigi gairebé 

equiparable al de les mosques! AlgLin maliciós podria pen

sar que l'acta notarial se l'havia empescada algú amb la 

intenció de fer protagonista dels fets, novament, el sant 

patró de la ciutat. És a dir, que era una falsificació. O una 

manipulació d'una acta real que no deia exactament el 

mateix. Doncs no: l'acta existeix. L'he llegida en un dels 

manuals de Jacint Solivera, notari reial i públic de la vila de 

Sant Feliu. És en català, i la traducció castellana inserida als 

fiïllets impresos esmentats (i a la crònica de Real) és literal. 

Podeu llegir-ne el text al requadre de la pàgina anterior. 

El fet és que als gironins els va faltar temps per fer 

treure còpia de l'acta notarial i difondre-la impresa. I en 

castellà, per obtenir una repercussió més extensa: se'n 

feren ressò les premses de Sevilla (en quatre ocasions!), 

Madrid, Saragossa, Granada, com hem vist. I no conei

xem sinó una petita mostra de la qüestió. 

El fals Colbert 

Hi ha encara un sorprenent darrer testimoni «perifèric» 

del prodigi sacre, força posterior, en el qual l'apologètica 

narcisiana sovint ha posat gran èmfasi. I és t ambé 

fi'ancès. La primera vegada que aquest testimoni és por

tat a col·lació, que j o sàpiga, és al volum XLIl l de 

VEspana sagrada ( M E K I N O I CANAL. 1819). A les pàgines 

298-322 d'aquesta obra es tracta de sant Narcís. I a les 

317-320, del setge de 1653. S'hi transcriu també l'acta 

notarial de costum (p. 317-319), així com un fragment 

del «testament polític» adreçat al rei per Jean-Baptiste 

Colbert, el famós ministre de Lluís XIY Copio literal

ment el fragment (p. 319): «Vos armes en Catalogne 

recomencerent à se rendre redoutables; vous y prites 

quelques plazes fortes, et y auriez pris la Ville de Giron-

ne sans un miracle que le ciel fit en faveur de vótres 

enemis. lis mirent sur le rempart la chasse d'un S. évè-

que de cette Ville, et en mème temps il parut à l 'entour 

une si grand quanticé de mouches qui vinrent fondre sur 

vótre Armée, que toute la cavallerie en fut éperdue; les 

chevaux n'y pouvant resister, rompirent leurs licols, et 

s'enfuirent à travers du camp oú ils se veautroient pour 

se délibrer du mal qu'ils souffroient. II en perit ainsi una 

grand quantité, et comme les ennemis pouvoient tirer 

un grand avantage d 'une cojunture si favorable pour 

eux, il faUut se resoudre à lever la siège». 

Una agitació d'aquesta envergadura, tan espectacu

lar - a m b els gironins duent el ícretre del sant al dainunt 

de la muralla tot congriant-se allà el nioscam-, no hau

ria estat consignada en la documentació municipal? ü 

en la crònica de Real? Més enllà d'aquesta estranyesa, 

resulta que aquest text no és pas de Colbert, com pre

tén la bibliografia tradicional, sinó d'un tal Gatien de 

Courtilz. sieur de Sandras {Testament politíque de Messire 

Jcaii-Bapiistc Colbert. ministre et secrétairc d'Estat, on Von 

uoit tout ce qui s'cst passé sous Ic rèíinc de Loiiis le (ïraiid, 

jusqu'en Vannée Í6H4. Auec remarques sur le gouuemement 

du royaume) publicat a l'Haia el 1694. Ja el 1764, Voltai-

re, al Dictioiinaire Philosophique, veu «Agriculture», 

advertia sobre «le prétendu Testametit politique de Col

bert, ouvrage de tout pt)int impertinent, tabriqué par 

Gatien de Courtils». C o m havia advertit Anna Corta-

dellas (tot i que confonia el Testament de «Colbert» amb 

l'acta notarial), el relat de l'episodi que fa el text de 

Courtilz recrea el passatge de la Historia ecclesiasiim Iri-

partita de Cassiodor (s. VI) que va servir de font d'algu

nes facetes de la llegenda de l'episodi de 1285 en els 

seus pr imers textos (Desclot i cròniques sicilianes). 

Certament extraordinari, com també ho és el fet que el 

que diu aquest relat i el que diu l'acta notarial dels ofi

cials francesos -els quals, en principi, n'havien estat tes

t imonis presencia ls - n o t inguin absolu tament res a 

veure. De tot plegat es desprèn que tal «testimoni» no 

pot tenir cap credibilitat. 

Una acta curiosa 

L'acta notarial de Sant Feliu de Guíxols té un caràcter 

força pintoresc, no es pot negar. N o dic pas que fos una 

fantasia del notari Solivera. Sens dubte que uns oficials 

francesos van fer una declaració i que va tenir lloc, com 

he dit, un episodi de creixement desaforat d'insectes en 

unes condicions ambientals favorables. C o m al 12B5. I 

la mortaldat del debilitat bestiar francès en va ser la con

seqüència. Es possible encara que hi hagués algun tipus 

d'epidèmia (com ho reflecteix vagament la documenta

ció); no oblidem que ben aviat, a tnial d 'octubre, la 

pesta tornà a instal·lar-se a la zona de Cïirona. Fos com 

fos, els francesos en degueren quedar fortament impres

sionats. N o sabem, amb tot, quin és el trajecte des 

d 'aquesta sotragada psicològica fins a la declaració 

davant de notari - tres dies després de la desfeta de Vila-

roja i en un lloc tan marginal com Sant Feliu.(3) Però 

*^ '!- 9,* •f í;è ^ J,« t ; * 
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Plànol francès de Girona al segle xvi. 

no ens ha de passar per alt quina és la situació en què es 

troben els oficials francesos quan fan la declaració: són 

presoners de guerra. I aquesta realitat obliga a relativit-

zar, poc o molt, els termes del document. Alguna cosa 

hi devia tenir a veure, em fa l'efecte, el fet que la decla

ració fos feta a instància d'un jurat de la ciutat de Giro

na, Josep Duran. En tot cas, l'acta notaria! introduïa 

novetats transcendentals - m a i millor dit. D"un tret, 

matava dos ocells. O dues mosques. D'una banda, els 

francesos justificaven la desfeta amb raons extraordinà

ries, encara que -si llegim bé l'acta- no les admetien 

com a sobrenaturals. De l'altra, els gironins tornaven a 

col·locar en primer terme el caràcter prodigiós de llur 

sant, bisbe, màrtir i patró Narcís. Era, alhora, una con

tr ibució definitiva al prestigi del culte al sant i, per 

extensió, al de la ciutat, tan vistosament emparada del 

favor diví. Més encara: afegia un escreix de reputació 

-sacra, de més a m é s - a les armes reials. Aquest darrer 

punt potser explica l'entusiasta difusió dels nnpresos 

arreu de la monarquia. 

La devoció 

Gosaria dir que no deu ser pas casual que aquesta situació 

coincideixi amb el fet que des de final del XVI a les nos

tres contrades hi hagués una campanya sostinguda de pro

moció de la devoció al sant (MERf.ADER. 1954, p. 105-

113, 175-187). Sobretot aJ llarg del XVII. AJ 1638 havia 

estat canonitzat per Roma (CoLOMER. 1981, 539). El 

1680 se n'estenia el culte arreu de la monarquia a petició 

de l'Església gironina (PRATS, 1991, p. 36, nota 16). A 

Girona mateix hi havia, des de final del XVI i al llarg de 

la primera meitat del XVII. una febril activitat «intel·lec

tual» pronarcisiana que implicava personatges importants: 

el bisbe Jaume de Caçador va fer escriure en llatí una vida 

de Narcís (segons RELLES, 1679); el noble Dídac de 

Rocabertí (mort vers 1649) «escrivió un papel en defensa 

de! niilagro de las moscas», en paraules del mateix Relles; 

finalment, un altre noble, Francesc de Cartellà i Malla 

{mort el 1660), havia estat comissionat per la ciutat per 

treballar 37 anys «en las cosas de San Narcisso» (segons 
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Reíles; vegeu VILA, 1980). Paral·lelament hi ha una eclo

sió artística sobre el tema -que té com a motiu iconogrà

fic més recurrent el miracle de les mosques-, que cul

minà amb la construcció de la capella promoguda per 

Tomàs de Lorenzana (1782-1790). Vegeu, per exemple, 

els treballs de Pujol i Miralpeix en aquest mateix dossier. 

Bé; emTÚg d'aquest fervor desfermat no em estrany que 

el sant tornés a intervenir al 1653, quan novament els fran

cesos \^n assetjar la ciutat. Com farà en situacions bèl·liques 

equiparables posteriors: havia trigat gairebé 400 anys a 

reprendre l'acrivitat mosquívola - to t i que Girona havia 

patit molts altres setges: 1385. 1462. 1463. 1467, 1652-

però a partir d'ara això s'esdevindrà amb extraordinària fre

qüència (vegeu per exemple ALBHRCH, 2(X)1, p. 22-25). 

EL prestigi sacre 

Era un simple afer de credulitat? Ben segur que no. En el 

context mental i cultural contrareformista en què el fac

tor sacre pren una dimensió hiperbòlica, episodis com el 

descrit no són fortuïts. Ni gratuïts. U n cop d'ull als estu

dis aplegats en l'excel·lent volum Europa sacra (2002) 

revela com, per exemple, els reculls hagiogràfics —de vides 

de sants— tendeixen a mostrar, en un context competitiu, 

la singularitat i l'excel·lència sacres de tal o tal altre terri

tori. En definitiva, es tracta d'una nova estratègia de cons

trucció d'identitats polítiques nacionals. O, amb altres 

mots, es pretén la justificació d'una comunitat política per 

la via sacra. La primera part d'Europa sacra, intitulada «La 

sacraHzzacione del territorio», està formada per estudis 

que evidencien la utilització de la santedat vinculada a un 

territori com a argument principal per a l'articulació de 

la consciència nacional d'una comunitat, des del segle 

XV al XVII. a Brabant, Irlanda, la península ibèrica, 

Bavicra, Rússia, Polònia, Itàlia, Sardenya o Portugal. Jo 

mateix havia explicat a l'article esmentat al principi 

d'aquest meu escrit com, en el cas català, al costat de 

l'evolució sacra de la llegenda de les mosques de sant 

Narcís es procedia a la sacralització de la història del país. 

Aquesta estratègia per prestigiar un país, amb rèdits polí

tics, podia ser d'aplicació també a altres comunitats. Una 

ciutat, per exemple. En conec bon nombre de casos. Però 

no m'allargo més, perquè aquest és un tema prou com

plex i matèria per a un altre dia. 

Pep Valsalobre ós. professor 

. . de literaluni iiiotlcnhi ii ta UtiG. 

N O T E S 

(1) Dtsconef els impresos catalans, però l'amicjordi MascarL-lla em tacilÍLi 

la referència d'un imprès castellà que remet .1 un document català sig

nat per Josep Taiiriíiyà, de Ripoll: Copia ile i<irf.; cícrittt /mr (7 Doctor 

Josepli TíitirijiÇi7 ii Ull í-n/fcít[t̂ ii Jí- tíi /ii/t'sjíi CniUvíinil tic l·i diiilntl de Biim-lo-

lui. 171 que /[• refiere las alrozidmlcf y sucrilejjios que han íomelúlo los l·ramcses 

eii Ripoll, l'illa pofo distanie del Puerto de Rosas. en el Principado de Catalu-

m, su Jecha es dos dejulio deste ario de Í653. Tradítxose esia Caria de len-

}iuii caialaïm en CiL^tellana. [Sevilla, luan Gómez de Blas| |1C)531. Dos 

exemplals coneguts: a la b N 1 a la Universitària de Sevilla (SiMON, 

l'Wll, núm. 899) 

(2) Joan Ciaspar Roig i (ieipí, al seu Resumen historial de las _firaiidcsas y anii-

Hiiedadrs de la niidad de Cenma. viiit-i-cinc anys després dels íòts. tracta 

del seigc a les p . Hy-92. Sobre el prodigi de los musL]iies remet única

ment a l'aeta de Sanc Feliu, la qual cr.inscriíi literalment traduida al cas

tellà (p. '>(k91): «Con este instrumento, palabra por pabbra sacado de 

su original, se confirma la verdad de! otro milagro de l.i.s moscas de este 

glorioso santó» (RoK;. líi7H. p. ')]). \ aixi tota la bibliografia al·lusiva al 

miracle sistentista. 

(3) Tot i que, certameiii, lii havia una guaniiciú francesa, a Sant Felui. 
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