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Els malsons dels nostres avis, 
de Sebastià Roig

Els malsons dels nostres avis és un assaig de Sebastià Roig que duu 
el subtítol de El terror i el fantàstic a Catalunya (1900-1936). Passa 
revista a una bona part de l'evolució del gènere fantàstic a Catalunya 
entre el 1900 i l'esclat de l’última Guerra Civil a Catalunya, considerant-
ne la producció, la recepció i la influència d'obres estrangeres.
Alguns del subgèneres tractats són els animals monstruosos, els 
fantasmes, els genis del mal, els savis bojos, els móns perduts i, 
evidentment, els vampirs.
Amant de la ciència-ficció i de la cultura pulp, l'escriptor planteja un 
discurs multidisciplinari en el qual trobem el cinema, la literatura, el 
còmic i les revistes de varietats, i encara que resulta força interessant, 
es percep que està pensat per un públic força general, lamentant la 
manca d’una major profunditat i sistemàtica, quedant-se en alguns 
cops en l’anècdota. 
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El llibre es basa 
especialment en la 
reproducció i en el comentari 
de les crítiques de cinema 
aparegudes, en el moment 
de l'estrena, a propòsit de 
títols com Nosferatu, La 
mòmia, El gabinet del 
doctor Caligari, El doctor 
Frankenstein, o Metròpoli; 
encara que també inclou 
referències a escriptors 
com Joaquim Ruyra, 
Bram Stoker, Edgar Allan 
Poe, Raimon Casellas, 
Henry Rider Haggard o 
Jacint Verdaguer, que no 
resulten pas una novetat.  
L’obra aporta il·lustracions  
procedents de la col·lecció 
del cinèfil i impressor Lluís 

Benejam i un útil índex onomàstic. La bibliografia es correspon amb 
el contingut del llibre. 

Els vampirs

Pel que fa al capítol dels upirs, titulat «Els petons letals del vampir», 
comença amb una referència al Dràcula d’Stoker, al relat La Xucladora 
(1903), de Joaquim Ruyra per esmentar després els casos de Paole i 
Plogojpwicz, i els poemes de Bürguer, Goethe, Coleridge o Keats. 
Després, en el seu ràpid recorregut, arriba a Polidori, Le Fanu, fins 
arribar de nou al Dràcula d’on passa al cinema amb l’arribada del 
Nosferatu de Murnau que no va desembarcà a Barcelona fins l’any 
1931. 
Hi ha espai per la Guerra del sants (1932) una novel·la amb gran 
contingut polític on un personatge, Martí Reniu, utilitza la sang aliena, 
recordant-nos, en certa forma, a Gil de Rais. 
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L’any 1931 arriba al Països Catalans la versió dedicada al mercat 
hispanoamericà de Dràcula (Georges Melford), equivalent  al de Tod 
Bowning, car en aquella època no existia el doblatge ni els subtítols 
de versions sonores, de manera que el públic català va veure la molt 
superior versió de Carlos Villarías; i, en canvi, va haver d’esperar fins 
a 1988 per veure el clàssic de la Universal en la versió anglòfona; 
llavors sí, traduïda a l’espanyol.

Sebastià Roig. Els malsons dels nostres avis. Barcelona: Duxelm. 
Novembre de 2006. ISBN: 84-934590-I-I

El dissabte 3 de març Miroslav Milosevic, sense cap lligam familiar 
conegut amb el dictador, intentà clavar una estaca en el cor de 
Slobodan Milosevic. Això passava 8 dies abans que es celebrés el 
primer aniversari de la seva mort. El que no queda gens clar és si el 
gest fou políticosimbòlic o bé volia assegurar-se que l’esperit maligne 
no tornés a la vida, segons l’antic ritual balcànic. Én termes com 
aquests van informar la major part d’agències i mitjans de comunicació 
internacionals. Fins i tot va aparèixer el terme «caçadors de vampirs» 
per referir-se a l’autor i els seus companys. 
Miroslav Milosevic, un antic opositor del governant serbi, va clavar 
una estaca d’arç d’aproximadament un metre. Després va trucar a 
la policia des de la propietat de la família de Milosevic a Passarowitz 
(Požarevac, Пожаревац) on es troba la tomba i els notificà el que havia 
fet, però només va ser advertit amb ironia en el sentit que es guardés 
de les mossegades del mort. 
Encara que l’agressor no va arribar a desenterrar el cos, com a 
conseqüència del fet la seva jove Milica Gajic, segons la premsa de 
Belgrad, el va demandar, i sol·licità de la policia protecció a la tomba, fet 
que sembla que se li va negar. De resultes hauria contractat protecció 
per a la tomba del seu sogre, enterrat en una propietat privada durant 
una vesprada, ambdues coses aparentment il·legals a Sèrbia.
No estem gens segurs que Miroslav Milosevic i els seus amics realment 

Intenten perforar amb una estaca el cor de 
Slobodan Milosevic


