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DE QUAN SANT NARClS CACAVA VAMPIRS 
á^°" 

De tots els fets, histories o apócrifs, que coneixem sobre la vida 
del gloriós mártir Sant Narcis n'hi ha un que en altres temps 
sabien tots els devots ciutadans de Girona, pero que s'ha anat 
esborrant de la memoria col.lectiva, tal volta per obra de fos-
ques maquinacions de les forcee del Mal , que sempre procuren 
amagar llurs derrotes. Es tracta de la Iluita entre el Sant i l'abo-
minable vampir Nicoiau de Susa, que volia xuclar la sang a la 
pobra Santa Afra. La historia, que ara narrarem per edificado 
deis gironins, comenpa una tarda d'hivern, quan Santa Afra, 
seguint el seu costum, ana a passejar peí Passeig Arqueotógic. 
Comenpava a fer-se fose i una mica de boira omplia el passeig i 
fonia a poe a poe les siluetes deis arbres i les murallas. Quan 
Santa Afra esteva al eostat de l'estany deis peixos va sentir uns 
passos i, en girarse, va veure un home molt alt, amb una 
capa negra, que se la mirava. Era molt pal.lid, portava els 
cabells llargs i un gros bigoti li tapava quasibé la boca. L'home 
es va acostar, va somriure melancónicament i diguó: 
— Em dic Nicoiau de Susa i sóc forestar. Podrieu dir-me on ós la 
Torre Gironella? 
Santa Afra li va ensenyar la direcció de (a torre distretament i 
torna a mirar els peixos. De cop i volta, Thome de la capa se li 
acostá i li va clavar una mossegada al coll. Santa Afra, espa-
ordrda, va fer un crit i li va dir: 
— Pero, qué us heu cregut, poca-solta? 
L'home va fer una sínistra riallada i se'n va anar corrent, escales 
amunt. fins que va desaparéixer entre la boira. La Santa, molt 
encaparrada. va anar cap a casa seva. En entrar. Tambient era 
tant normal i quotidiá, que no va gosar dir res del fet. Sant 
Narcis Magia un Ilibre, la Majordona feia ganxet i Sant Feliu 
estava fent dibuixos sobre un pergami. Santa Afra, com si no 
hagués passat res, va preparar el sopar per a les mosques. Eren 
unes mosques domestiques, grosses com perdáis, que vivien 
amb ells ja des d'abans d'arribar a Girona. Com cada nit, va 
deixar el plat amb mel diluida amb forpa aigua perqué no se'ls 
enganxessin les potetes i se'n va anar a dormir. En ficar-se al Hit 
va mirar fixament l'estampeta de Santa Magdalena que tenia 
sobre el Hit i somriguó de manera ambigua. Va teñir somnis 
inquietante i confosos, tots de color rogenc. 

L'endemá al mati , deixant de banda els vestits foscos que 
sempre portava, es va posar el vestit vermell escotat que 
guardava en un arcó, record deis temps que treballava en una 

casa de meuques a Alemanya, abans que St. Narcis la convertís 
a la veritable fe. Durant tot el mati as comporté de manera 
estranya, rient de manera molt poe correcta, i es va anar 
formant un ambient contorbador. Sant Narcis i Sant Feliu eren 
fora, a la Catedral; i la Majordoma es sentia molt inquieta. La 
cosa va eselatar quan la santa va agafar el gat i, després 
d'amanyagar-lo una estona, li va clavar una queixalada al coll. 
Al migdia, en arribar els dos homes, la Majordoma va explicar 
els fets i St. Narcis s'ho va prendre amb molta serenitat, mentra 
que St. Feliu anava dient: 
—Ai, Senyor, quines coses que passen... 
Després d'un serios diáleg amb la santa, St. Narcis va com-
prendre davant deis fets que, una vegada mes, se les havia 
d'heure amb les forces del Mal . Hi estava avesat, pero amb 
materia de vampira xucladors de sang desconeixia les armes 
apropiadas per Iluitar-hi. Va escriure una carta a Barcelona 
demanant auxili a qui era expert en la materia i, días després, 
arribé l'home que el podia aconsellar. Aquell home es va ins-
criure a l'Hotel Italians al carrer de Ciutadans, amb el nom de 
Giovanni Peruccio. Era baix, cepat, molt bru de pell i tenia uns 
ulls inquietants. Durant tota una nit, el vampiróleg i el sant 
parlaren del pía d'atac. Proporcionada la informació desitjada, 
el senyor Peruccio va tornar a Barcelona essent regraciat amb 
un os metacarpié d'un deis Sants Mértirs de Girona. 
La nit del dtssabte següent comenpé l'acció per destruir l'abo-
minable portador de nefastos hábits, el terrible vampir Nicoiau 
de Susa. Mentre Santa Afra restava tancada a la seva cambra, 
ais dos homes es varen purificar amb una sopa d'all curosa-
ment preparada par la Majordoma. Sant Feliu, que era molt 
afeccíonat al "bricolage", havia fabricat una estaca de fusta per 
traspassar el cor del monstre. La va fer de roure del Pirineu, i II 
dona forma amb un torn mogut a pedal que ell mateix s'havia 
fet. Estava molt inquiet i no parava de dir: 
— Siset, em sembla que ens emboliquem... 
Sant Narcis, veleros i seré, es posé la capa i la mitra i, agafant 
amb má ferma el bécul, va sortir en direcció a la Torre Gironella 
on sospitava que hi hauria el vampir. En arribar, es sentiren 
estranyas remora i gemecs ofegats. En entrar al pati enrunat va 
veure una llum vermellosa que sortía de ta porta oberta de la 
sala que hi havia dintre les muratles. De sobte, sortiren per la 
porta un grapat de ratas pinyades que l'atacaren furiosament. 
El sant es defensa com va poder a cops de bécul, pero veient 
que tenia les de perdre, va fer un xiulet i acudiren al seu ejut les 
mosques domestiques que, vaiarosament, combateren contra 
les bestioles malignas, addictes al vampir. Sobre la Torre Giro
nella es desenvolupé un cruent combat entre mosques gegants 
i retes pinyades que acabé amb la victoria deis insectos árnica 
de Sant Narcis. Eliminat l'obstacle, el sant penetré a rinterior. 
El fons del recinto, dintre d'un bagul moit bonic i ornamentat, 
jeia Nicoiau de Susa, el melvat vampir. El sent, sense cap por i 
sabent que era portador de valors espirituals positius, capaqos 
de triomfar contra el Ma l , daixé el bécul estintoiat a una paret I 
aixecé l'estaca de fusta per clavar-la al cor del monstre, I 
destruir-lo definitlvament. Pero en aquell moment, tes campa
nas del rellotge de la Catedral varen tocar les dotze. Nicoiau de 
Susa obri ais ulls i, en veure Sant Narcis amb l'estaca aixecada, 
comprengué la seva derrota. Va intentar llevar-se, pero el sant 
fou mes répid i li clavé el pal al bell mig del cor. El vampir va 
dir: 
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I, giravoltant els ulls i amb gran querriqueig de dents, es va 
anar fonent dintre el bagul fins a esdevenir cendres. En aquell 
momant, Santa Afra, a la seva cambra, va obrir la boca, com 
aguantant-se un crit i va caura en basca. 
L'endemé, la santa va andrepar el vestit vermell escotat dintra 
da l'arcó, va sospirar un xic i comandé a preparar l'esmorzar da 
les mosques. 
Sant Narcis no va volar parlar mai mes de l'assumpte. Pero, 
diuen les velles llegendes que, des d'aquell die, ve sentir sem
pre mes una estranya incomoditat quan havia de posar-so 
ornamenta litúrgics de color vermell. 
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