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EL MÓN DE LA CREENÇA EN ELS VAMPIRS

Vampirisme i el xamanisme:
Carla Corradi Musi

La tesi que relaciona el xamanisme amb els vampirs ha estat 
proposada per especialistes hongaresos en folklore com l’Éva Pócs i 
Gàbor Klaniczay. Però les argumentacions més extenses procedeixen 
sense dubtes de la professora Carla Corradi Musi, del departament de 
llengües i literatures modernes de la Università di Bologna, especialista 
en cultura finoúgrica. 
Segons aquesta autora, la creença en el vampir i d’altres personatges 
més o menys afins com l’home-llop van néixer a l’ambient xamànic en 
una àrea geogràfica molt àmplia que va des del món cèltic fins a Sibèria, 
dels indis nord-americans fins a l’Alemanya anterior al cristianisme, a 
Escandinàvia i a l’Europa oriental.
Els occidentals hem dissociat totalment la mort dels processos de la 
vida de manera que per a nosaltres no és un procés gradual sinó un 
final brusc. Això ens impedeix entendre fàcilment les creences en les 
quals es pot estar mort en diversos nivells, i que en certes etapes sigui 
factible que els difunts puguin retornar d’una o altra manera.
El seu primer treball concret sobre els vampirs del qual tinguem notícia 
és de 1989, però segons la pròpia autora té massa errates per ser 
utilitzada. Fou reeditat l’any 1997. Aquesta és la versió que nosaltres 
hem utilitzat  aquí per a la traducció, amb el permís de l’autora. Per 
a una millor comprensió del text s’han afegit unes breus notes de 
traducció que inclouen citacions alternatives respecte l’edició italiana. 
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En concret, les que corresponen a l’edició francesa de 1751, fàcilment 
disponible a través de Gallica, el repositori digital de Biblioteca Nacional 
de França (BNF). 
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