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   Notícies

Excursió a Girona dels alumnes 
de 2n d'ESO

Els alumnes de 2n van anar a Girona a veure el casc 
antic.

Van poder visitar la catedral gòtica de Girona amb 
només una nau, i l'església romànica de Sant Feliu 
amb tres naus.

Quan van entrar a l'església de Sant Feliu vam veure 
en una de les capelletes laterals un altar dedicat al 
patró de la ciutat: Sant Narcís.  I aquí us expliquem 
una història, meitat veritat, meitat llegenda.

Les mosques de Sant Narcís

L' església de Sant Feliu està dedicada a un dels dos 
patrons  de la  ciutat de Girona, Sant Feliu  i  Sant 
Narcís, tots dos eren fills de la ciutat.

La història diu així:

Felip l'Ardit, rei de França va entrar pels Pirineus 
amb  un potent exèrcit, arrasant-ho i cremant-ho 
tot, i  va arribar fins a Girona, a la qual posà un 
setge difícil de trencar per part de l'exèrcit del rei 
Pere. 

Però  segons  diuen  les  llegendes,  de  dins  del 
sepulcre de Sant Narcís, tancat amb una llosa molt 
grossa, van sortir, no se sap per on, uns grans vols 
de mosques grans i verdes, que en sortir de dins les 
muralles de la  ciutat  van tirar-se al  damunt dels 

francesos que en rebre la picada morien. En veure 
com les mosques els atacaven l'exèrcit va fugir cap 
a França. 

Diuen que el dia de Sant Narcís, 29 d'octubre,  les 
mosques són més emprenyadores i molestes.

La fotografia esta feta a l'església de sant Feliu on 
trobem representats:

-L'arca  amb  les  restes  de  Sant  Narcís  i  la  seva 
estàtua

La bruixa
A la catedral de Girona es troba una gàrgola amb 
forma del cos d'una bruixa, les llegendes diuen 
que en temps antics  a  les bruixes se'ls  donava 
caça. 
Diu la llegenda que aquesta bruixa des de casa 
seva  es  dedicava  a  llençar  pedres  a  aquelles 
persones  que  anaven  a  missa.   Quan  van 
aconseguir atrapar-la la van penjar de la paret 
de la catedral fent així que expulsés tota l'aigua 
que es quedava en el sostre d'aquella.

Ara encara es troba la gàrgola amb la forma de la 
bruixa.


