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El miraclc cié le,s mosques. Pintura anónirmí a l'església de Sant Fdiu de GiroT\a (1675).

Les Mosques de Girona:
ertídicíó i fantasía
Anna Cortadellas

ins a l'aiba deí segle XIX existeixen testimonis de la ferotgia d'uns insectes excepcionals, propis de la ciiitat de
Girona, capados d'aparéixer
sübtadament en tcmps de guerra i de desUiurar la ciutat de qualsevol
invasor; ens referim, n a t u r a l m e n t , a les
Mosques de sant Narcís.
Quin és l'origen d'aquestes mosques
extraordináries que intimidaren eminents
personalitats poh'tiques i militars de Franca,
tais com Colbert, ministre de Lluís XIV, o
Duhesme, general de Napoleó? Deíinides
inicialment com unes mosques grosses com
una gla, serán dcscrites mes tard com a mosques insólites de colors diversos: blaves,
negres, morades, blanques, vermelles; adés
amb ratlles a sota les ales, adés amb les ales
irisades com el vidre, adés amh dos monstruosos fibions; verinoses, gairebé sempre.
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Vegcu, si no, la curiosa historia, culta i
popular albora, de les mosques gironines, la
qual tingué com a il-lustre predecessora una
antiga narració arribada de l'Orient cristiá.
Nisibis i Girona
La ilegenda de les Mosques de Girona o
de les Moscones de sant Narcís entra en la historiografía catalana a través de la crónica de
Bernat Desclot. Aquesta obra, acabada el
1288, fa referencia a una plaga de mosques
que hi hagué durant el setge de Girona per
les hosts fí:anceses de Felip TArdit, del juny
al setembre de 1285. ELs invasors ocuparen la
ct)l-legiata de Sant Feliu, que es trobava
extramurs í on es venerava el eos de sant
Narcís, i utilitzaren el temple com a caserna.
Segons aquest relat, una plaga de mosques,
considerada com un cástig divf, delmá els
bornes i els cavalls deis enemics. Q u a n
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aquests, finalment, aconseguiren de
prendre Girona, n'hagueren de sortir
tot seguit foragitars per la fam i la pesta.
Bcrnat Desclot dona fe de la plaga
de mosques de Girona amh aqüestes
paraules:
«Primerament, iDéu] eís enviá una
plaga de mosques, que n'hi havia tantes,
que en la resta del man mai no se nhavien
vise tantes alhora; i eren masques tan
gvosses i tan grarts com una gia, i entraven
peh narius i peí ses deis cavalh, que no hi
vahen mames ni proteccions de cuir ni cap
altra cobertura que els ho pagues impedir;
i un cop havien entrat per un deis dits
llocs, no hi havia cavall tan fort ni tan
poderos que na caigués immediatament
mort a térra; així que en aquella host
moriren hen bé quatre mil cavalls de preu i
vint mil deis altres. Sens dubte, la plaga
que Déu va donar al rei Faraú a Egipte no
fou major que aquesta". {1)
Els historiadors franceses, com ara
Guillem de Nangís i alguns altres autors
que escrivien a final del segle XIll i
principi del XÍV, també es referirán a la
plaga de mosques. Contráriament, el
cronista cátala Ramón Muntaner, que
comenta la redacció de la seva (jbra el
1325, ni tan sois l'esmcnta. La Uegenda,
pero, fou recollida gairehé unánimement per la historiografía catalana, i
almenys per dos cronistes sicilians: Bartoiomeo de Neocastro {segona meitat
del segle XIII) i Nicola Speciale (segie
XIV). En e! transcurs deis segles, el
relat ana guanyant detalls que deixen
endevinar versions molt elaborades. Les
innovacions s'acumulen principalment
en dos aspectes: en el fet que la plaga
estigui estretament relacionada amb el
sepulcre o amb el eos del sant, és a dir,
que les mosques surtin del sepulcre o
directament del eos del sant, i en la descripcíó de l'aparen^a de les mosques.

fondalades deis barrancs i a les escletxes de les roques». (Is. 7:18-19).
També trobem les mosques que només
ataquen els egipcis (Ex.8:18), i les mosques que maten ets enemics {Sa.l6:9).
Ultra aqüestes evidents fonts bfbliques, que actúen com un primer antecedent, la Uegenda es bastí, amb tota probabilitat, sobre un Cext de Gassiodor
(c.490-c.580) que descriu el setge de la
ciutat de Nisibis. Gassiodor, polític i
escriptor, nasqué a Galábria cap a l'any
490. Fou rhistoriograf i el conselier de
Teodoric, rei ostrogot d'ltália, i tingué
un paper destacat c(.)m a mitjancer entre
el món roma i el món barbar. Gap a
Tany 550 es retirá al monestir de Vivarium, que ell mateix havia fundat, i es
dedica a l'estudi, a l'ensenyament secular i religiós i a la transcripció de manuscrits. Obra seva fou una Historia ecclc'
siastica tripartita, coneguda a Catalunya
almenys des de la primera meitat del
segle XI. Un passatge d'aquesta Historia
narra el setge de Nisibis pels perses.
Nisibis, avui Nusaybin, és una ciutat
situada a l'antiga Mesopotámia, en territori ture, a tocar de Tactual frontera amb
Siria; es troba al sud-est de la ciutat de
Mardin i vota el riu dit antigament
Migdónius, subafluenf de l'Eufrates. Fou
un focus cultural important, seu episcopal i centre d'una famosa escola de teología, la qual, durant els segles IV-V,
dona escriptors il-lustres com sant Efrem,
doctor de TEsglcsia i poeta, Nisibis, que
havia estat conquerida per Roma el segle
I abans de Grist, fou assetjada sense éxit
per Sapor II, rei de Pérsla, tres vegades.

des del 3.38 al 350 i
finalment conquetida el 3 6 3 .
Un
d'aquests setges frustrats
és el que ens descriu Gassiodor en la se\'a
Historia ecclesiasüca.
Gonta Gassiodor que, després de
molts mesos de setge, Jaume, bisbe de
Nisibis, afligit pels sofriments deis
assetjats, cedeix ais precs de sant
Efrem, el qual li demana que maleeixi
els perses. Tot seguit el sant bisbe puja
a la muralla per impetrar l'ajut diví i
demaná que el Senyor enviés mosques i
mosquits contra els assetjants. T o t
seguit, un núvül de mosques i mosquits
envaf la host deis perses; els insectes es
ficaven per les trompes deis elefants,
els quals es desbocaven i fugien esparverats sense que els seus conductors ho
poguessin evitar. Aqüestes son les
paraules de Gassiodor:
"Cammogut, dañes, el venerable
hame puja a la torre i, quan veié l'exércit
de mus de míiers d'homes, no demaná
altra cosa per a elk sinó mosquit% i tavecs,
perqué coneguessin el poder de Déu mani/estat pels animáis mes petits. En efecte, la
seva oració fou succeida per núvols de
mosquits i de tavecs, eís quals toe seguit
ompliren ¡es trompes deis elefants, que son
buides, i les arelles i e's iiassos tieís cavalh
i de les altres bésties d"" cárrega. La forga
de les armes era inútil contra aquells petits
animáis, i eís eí¿/ants i eís cavalls /eren
caure a térra els seus genets i corulMCtors i,
provocant la confusió i el trencament de
les esquadres, deixaren l'exércit, fugint
amh gran ímpetu. * (2)

Situado geográfica de la ciutat de Nisibis (avui Nusaybin) en el mapa de Turquia.

Les influencies bí^bliques son
indubtables, i apuntades ja des de la
primera versió per Desclot, el qual
equipará la plaga de mosques de Girona amb les plagues d'Egipte. Pero
aquest passatge bfbiic no és l'únic que
es refereix a les mosques com a element executor d'un cástig diví; cal
c o m p t a r t a m b é a m b altres t e x t o s
bíblics que esmenten les mosques de
manera molt explícita, com aquests
versicles: «jahvé fará un xiulet a les
mosques que hi ha a la fi deis Nils
d'Egipte i a les abelles del país d'Assur,
perqué totes vinguin a posar-se a les
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Aquest mateix passatge fou
recoUic peí compilador francés
V i n c e n t de Beauvais ( c . l l 9 0 1264) en el seu Speculum historíale, (jbra refosa i tradu'ída al cátala
per ordre de Pere ÍII, I encara, el
retrobaren! traduít al cátala per
Fautor de la crónica a n ó n i m a
dita Fios mundi, acabada el 1407:
«L'esmentat rei Sapor, reí deh
perses, perseguidor deis cristians,
assetjá durant tres mesós la ciutat de
Nisibis, sotmesa ah romans, i cum
que no la pagué prendre, detingué-el
riu Migdónius, el qual corria per la
ciutat, i féu fer les rihes d'uno i
d'alira part mes altes. Quan l'aigua
arriba ai seu rdvell mes alt, de sohte,
deixá correr l'aigua contra la muralla
de la ciutat, la qual, incapag de resistir el pes i la impetuositat de l'aigua,
caigué. I aquell dia, el rei Sapor suspengué tota activitat, que no va voler
assaltar la ciutat ni entrar-hi, per lal
que baixés el nivell de l'aigua i pogués
entrar a la ciutat peí riu. Perojaume, bisbe
de la ciutat, amh la seva oració, reuní els
cavollers i el pobk i, tots junts, referen rápi'
dament la muralla i ek antemurals. Aixó
espaordímolt el rei Sapor, el qual, en veure
un home orr\at de mitra sobre la muralla,
es pensá que era l'emperador Constanci, el
qual llavors era a Antioquia. Quan sobé
que l'emperador era a Antioquia va dir que
Déu bataUavapeb romans i, fuños, dispara
íes sagetes enkare com si volgués ferir Déu.
Uavors, el diaca Efrem suplica al bishe que
volgués maleir els perses. I el bisbe puja a la
muralla i féu oració. 1 féu venir sobre ells
mosquits i tavecs, que, tot seguit es presentaren i ompHren íes trompes deh elefants i
les orelles deis cavalls i de les hésties, les
quak feren carne eh seus genets, desbarataren les esquadres i, deixant la host, fugaren
amh gran furia. «{3)
La dependencia de la Uegenda de
les Mosques de Girona respecte a aquest
text és ben paiesa. Cassiodor és
un autor conegut i divulgat a
Catalunya des de dates molt
primerenques: sabem q u e
existí un exemplar de la Historia ecclesiastica tripartita en
el cataleg mes antic que posseim de la biblioteca de Ripoll,
confeccionat a la segona meitat del
segle XI.(4) Les circumstáncies históriques de la Girona assetjada degueren
fer recordar la historia de la ciutat de
Nisibis, salvada per ía mediació d'un
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seva gent tenien assetjada la ciutat de Girona».(6)
La tradició oral, pero, també
treballa sobre l'esquema narratíu
inspirar en Cassiodor, i un deis
temes preferits per la imaginado
popular fou í'aspecte de les mosques de sant Narcís. Hom creu
que ía primera representado gráfiY
ca de les mosques de sant Narcís
^
es troba al rerecor de la catedral
de Tarragona; es tracta d'un frese
que representa sant Narcís envoítat d'un estol de mosques i que
está datat cap a 1325.(7) Pero, els
cronistes, que molt sovint s'agradaven de recollir les tradicions
oráis i les incorporaven a les seves
obres, donaren compte de Í'aspecte de les mosques de sant Narcís i
les descrigueren, parant esment en
aquelís detalls que només un pintor molt expert h a u r i a pogut
representar amb els pinzells. Els
testimonis
son nombrosos perqué les
Sant hlarcts rodejat de mosques
en un hoix del segle XVJÍl.
plagues de mosques es repeteixen e n
diversos moments histories durant els
segles XVII-XVIII, ja que la Guerra deis
sant bisbe; la plaga de mosques, calamiSegadors, les continuades gucrres amb
tat segurament comuna a totes les gueFranca i la Guerra de Successió deterrres, féu la reSta. El record del relat de
minaren nombrosos setges de Girona.
Cassiodor, pero, perdura fins a una de
Així eren les mosques de sant Narcís
les darreres versions de la Uegenda que
segons els historiadors i certs testimonis
afirma que, durant el setge de Girona
presenciáis,
en un període historie que
pels francesos el 1653, eis gironins
va
des
del
segle
XIII ai segle XVIH:
col-locaren la caixa o scpulcre del sant
sobre la muralla, la qual cosa provoca
— BERNAT DESCLOT- Crónica.{8)
una plaga de mosques que espantaren
(Comentada el 1283). N o h i h a cap
els cavalls i els feren morir enmig de
esment a sant Narcís. Les mosques son
terribles mals.(.5)
un cástig diví a l'orguU deis invasors
francesos. Son grosses com una gla.
Entren peí ñas i el recte deis cavalls, els
L'evolució de la Uegenda.
quals cauen morts tot seguit. N o esmenLes mosques mítíques
ta si les mosques ataquen o no els homes.
L'estrall que les Mosíjwes de sant
— BARTOLOMEO DE NEOCASTRO.
Narcís causaren entre les hosts íranceses
Historia Sicula.(9) (Sicilia, segona
en temps del rei Pere el Gran de Cata- meitat del segle XIII). U n anciá de
lunya-Aragó fou recordar reperidament
Girona recuU el eos de sant Narcís i
en l'ambir de la literatura culta; els croI'amaga a casa seva. L'endemá, de la
nistes reials i els historiadors locáis deicaixa que guarda el eos del sant, surxaren constancia de la derrota francesa
ten una gran quantitat de mosques.
de 1283 propiciada per raparíció de les
Son grosses com vespes, t e ñ e n dos
mosques verinoses. Jaume d'Agramunt,
fiblons, un davant i un darrere i dues
metge i mestre de í'estudi de Lleida, el
potes a cada banda. Son verinoses.
1349, seixanta-sis anys després de la pri— GESTA COMITUM BARCINONENmera aparició deis insectes es refereix a
SiiJM.(lO) (Versió Uatina. Entre 1303 i
la plaga de mosques de G i r o n a de
1314.) Hom esmenta la profanació del
1283 i diu que «els cossos en descomsepulcre de sant Narcís pero sense relaposició engendren mosques i tavecs
cionar-lo explícitament amb les mosmolt verinosos, tal com s'esdevingué a
ques. La plaga és un cástig diví. Les
Catalunya quan el rei de Franca i la
mosques son en part verdes, en part
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morades i en cada part s'hi denota vermeilor, Ataquen els cavalls i altres bésties de cárrega i son verinoses.
— PERE T O M I C H . Histories e con-

¿(uestes.(ll) (1438) Les mosques son
blanques i surten del ñas de sant Narcís.
Piquen els franceses i son verinoses.
—

SETGE

DE

G I R Ó N A.

Any

1653.(12) Uns oficiáis franceses juren
davant del n(ítari reial de Sant Feliu de
Guíxols que un eixam de mosques blaves i verdes, extraordináries, delmaren
la cavalleria francesa. Colhert, en el seu
testament polític, es dirigeix al reí de
Fran9a i assegura que la ciutat hauria
estat presa si els gironins no haguessin
posat una caixa o sepulcre del sant
sobre la muralla, la qual cosa provoca
una plaga de mosques que espantaren
els cavalls i els feren morir enmig de
terribles mals.
— BERNAT BOADES. Libre áeh feyts

d'armes de Cataiunyail3) (entre 1672 i
1675). Els francesos profanen el sepulcre de sant Narcís, i del ñas del sant
surten mosques blaves, blanques, verdes, vermelles i negres. Son mes grosses
que una gla i son verinoses.
—

SETGE

DE

G I R Ó N A.

Any

1684.(14) Fou vista una mosca mo!t
diferent de les mosques ordináries en el
sepulcre de sant Narcís, sobre el maniple que el sant té a la má. Era verda,
Uarga i prima, i tenia ratlles blanques
sota les ales,
—

SETGE

DE

GIRONA.

Any

1710.(15) El dia 5 de novembre de 1710,
hom obre el sepulcre de .sant Narcís perqué és el dia de la capvuitada de la festa
del sant. Hom hi troba una mosca, mes

grossa que les mosques comunes i mes
Uarga. És viada de blau i de verd i, amb la
llum, les ales resplendeixen com un vidre.
Es notable el testimoni deis soldats
francesos que assetjaren G i r o n a el
1653, i que recrea encara l'escenari
descrit per Cassiodor: les despulles d'un
sant bishe coldocades sobre ¡a muralla
allunycn l'enemic amb una plaga de
mosques, tal com l'oració del sant bisbe
Jaume, des de la muralla de Nisibis,
provoca una plaga d'insectes capa^
d'alliberar la culta ciutat de Mesopotamia, la qual, com Girona, havia nascut
a la vora d'un riu.

Tanmateix, a principi del segte XIX,
el terrible record de les Mosques de
Girona encara contorbava la ment deis
generáis francesos, fins i tot quan no es
trobaven dins de la ciutat de Girona. El
mes de febrer de 1808, el comte de
Duhesme, general de Napoleó, entra al
Principar de Gatalunya i ocupa Barcelona. Després de dues temptátives fracassades de conquerir Girona es retirá a Barcelona. Allí dugué a terme una dura
política repressiva que "iiitentava contenir ia revolta antifrancesa que havia
esclatat peí maig de 1808. El general
Duhesme, que s'havia constituit en la
suprema autoritat a Catalunya, el 20 de
julio! de 1809 féu suprimir la il-luminació diaria d'una imatge de sant Narcís
que es venerava a l'església de Santa
María del Mar de Barcelona. El 31
d'agost del mateix any manava que
aquesta mateixa imatge, que era
d'argent, fos requisada i portada a la casa

La guerra del Griil contra el Lleó, ven^utper les mosques, en una xilografia antiga.
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de la moneda per fondrc-la. 1 encara,
Duhesme el 29 d'cíctubre de 1810 enviava la policía a l'església de la Mercé de
Barcelona amb l'ordre de suspendre una
cerimónia religiosa en honor de sant
Narcís, la qual préviament havia estat
autoritzada peí governador francés de
Barcelona. La imatge del sant, a mes a
mes, fou retirada definitivament de
l'altar. Ramón Ferrer (1777-1821) eclesiástic i historiador, ciutadá de Barcelona
i testimoni deis fets, ho referí en la seva
obra Barcelona cautii'a.( 16)
Anna Cortadellas i Valles és filóloga
i doctora en Filología Catalana
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