
Pliegues

Anem a Fires!   

De mosques, n’hi ha un munt. 
Quantes en veus? Encercla-les!3

La Pericota i els seus amics, els Dragolins i el Petit Drac Major, 
volen pujar a la nòria, el tren de la bruixa, els cavallets i els
autos de xoc. També compraran garapinyades, castanyes i 
cotó fl uix de sucre. Escriu el nom d’aquestes atraccions i les 
parades de llaminadures en el dibuix, perquè hi vagin de dret.

5

Les venedores de globus són bessones. 
Busca’n les cinc diferències. 

6

1

2 Si vols saber què 
diu l’Aina a la Núria, 
fes servir el codi...

El Petit Drac Major s’ha perdut. 
Ajuda els Dragolins a trobar-lo.4

La Pericota és 
una capgrossa que s’ha 

mudat amb una faldilla ampla, 
per sota del genoll, un davantal blanc 

i un mocador de cap vermell. Que la veus? 
Sempre passeja amb un càntir d’aigua fresca.
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Pliegues

Coneixes la llegenda de les mosques 
de Sant Narcís? 

Diuen, diuen... que al setembre de 1285 l’exèrcit 
francès va assetjar Girona. L’origen d’aquest fet 
eren les disputes que hi havia entre el rei de França 
i el d’Aragó. Malgrat que la ciutat va desistir de 
lluitar, les tropes franceses que hi van entrar varen 
sotmetre i ultratjar els gironins i les gironines. 
A més d’irrompre a les cases per fer tota mena de 
maldats, van saquejar les esglésies, van riure’s dels 
objectes sagrats i, fi nalment, van trencar el braç 
del cos de Sant Narcís. 

Aquesta va ser la seva perdició perquè d’aquell braç 
van començar a sortir milers de mosques grosses 
com una nou, de diferents colors: negres, verdoses 
i blaves... amb un fi bló amenaçador que els sortia 
del cap. Un gran estol de mosques va sobrevolar 
l’exèrcit francès i s’hi va abraonar amb els fi blons 
ben esmolats. Els soldats espantats van començar 
a recular i, fi nalment, van perdre el setge. 

Diuen, diuen... que a partir d’aquella gesta, sant 
Narcís va ser més venerat que mai a Girona. I les 
mosques han passat a ser un símbol de la fortalesa 
de la ciutat. 

Dibuixa 
una mosca!
Agafa pinzells, pintures, ceres, retoladors o el que 
vulguis i dibuixa una mosca de Sant Narcís!

És grossa o petita? És simpàtica o empipadora? És 
blanca i negra o té les ales de colors? Té fi bló? Fes 
volar la imaginació i dibuixa la teva mosca dins del 
rectangle blanc. Només una!

Escriu el nom, l’edat i comparteix-la amb tothom a 
Instagram. S’ha d’etiquetar amb:  #moscafi res2022

Tenim ganes de veure la teva mosca.
 Anima’t a compartir-la!

Nom:

Edat:

Fa molts anys, als homes i les dones 
que feien de fi raires els anomenaven 
fi rataires i, cap als anys cinquanta del 
segle passat a les Fires de Sant Narcís, 
l’entrepà de frànkfurt es va convertir 
en una novetat que tothom volia tastar. 
Per sort, l’essència de les Fires no ha 
canviat gaire i per això moltes de les 
paraules que es deien encara perduren. 
Se t’acut algun mot que només 
utilitzem per Fires?

Gira el full i descobreix algunes de les 
paraules més característiques de la 
festa major de Girona. 

Bones Fires de Sant Narcís i, compte!, 
no deixis escapar cap mosca...

Dibuixa, escriu, juga i fes un munt 
d’activitats per aprendre les 
paraules més característiques 
de les Fires de Sant Narcís. 

Per Sant Narcís 
cada mosca 
val per sis!

girona.cat/llenguacatalana

Consulta el Vocabulari de Fires 
i descobreix l’ortografi a i la defi nició 
de tots els mots a:
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