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Cl. Medicum Et Philosophum D. Andream Libavium, de quaestione, Utrum in non 
maritatis & castis mola possit gigni? et post mortem ejus editi studio et opera Caroli 
Weinrichii,... [Estrasburg], Argentorati.

Montague Summer (1929). The Vampire in Europe. Londres, Kegan, Paul, Trench, 
Trubner and Co.

Real Cities no és un 
llibre sobre vampirs, 
sinó sobre les creences 
en el vudú, feng shui, els 
esperits i altres elements 
sobrenaturals en les 
ciutats modernes. 
Steve Pile, lector en 
geografia cultural de l’ 
Open University (Regne 
Unit) refuta la idea que 
aquests fets només 
siguin la supervivència 
d’antigues formes de 
veure el món, sinó 
que formen part de 
l’essència de la ciutat. 
Londres, Singapur, Nova 
Orleans, Nova York són 
les ciutats explorades 
des d’una perspectiva 

Ressenya bibliogràfica: Real Cities

que incorpora aspectes geogràfics, antropològics i psicoanalítics.
En conjunt, el llibre resulta massa superficial o introductori, i es troben 
a faltar un tractament comparatiu amb altres indrets, més enllà del que 
hom opini de les interpretacions freudianes que utilitza. La bibliografia 
és força extensa i interessant. 
Pel que fa als vampirs, se’ls dedica un capítol sencer dels quatre 
que té, si deixem de banda la introducció i la conclusió. Pile repassa 
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ràpidament l’arribada dels vampirs a la a les ciutats europees durant la 
il·lustració, la presència a Nova Anglaterra en el segle XIX, a la Kenya 
i l’Uganda colonials dels anys 30; o, el Londres (Highgate) de finals 
dels 60, tots de la passada centúria. Després, realitza una interpretació 
del Dràcula d’Stoker en termes de les ansietats socioeconòmiques de 
la metròpolis de l’imperi victorià. 
Posteriorment, es trasllada a Singapur on ens parla sobre pontianaks, 
una espècie de vampirs malais, però redueix la seva exposició a casos 
de dones seductores que gaudeixen d’una orgia de sang gràcies a 
les seves víctimes masculines, un típic cas de narració sobrenatural 
amb conclusió moral. Pile compara aquestes dones fatals amb les que 
apareixen a Dràcula.
A  Nova Orleans, les referències al món novel·lesc d’ Anna Rice són 
obligades. Tanmateix, exposa dues històries que vinculen a aquesta 
ciutat de la Louisiana, segons l’autor, amb els vampirs. D’una banda, 
una història fosca sobre mutilacions i tortures de l’època de l’esclavitud 
(1834) amb el resultat de l’aparició d’un fantasma en forma de nen 
petit ensangonat i ple de cadenes. 
La segona és molt més curiosa. L’any 1725 un dels fundadors de Nova 
Orleans convidà a l’orde de les ursulines a què hi establissin un hospital. 
Deu monges, encapçalades per la mare superiora M. Tranchepain van 
arribar el 1727 fundant un orfenat i la primera escola per a noies de 
tota l’Amèrica del Nord. Però el que ens interessa és que les dones 
que venien des de França a la nova colònia, a més de pagar-se el 
passatge, havien de dur-se el taüt (?!). Ens podem imaginar la visió 
d’aquelles dones desembarcant amb els seus farcells i les caixes... 
Generalment s’allotjaven sempre, primerament, en el convent de les 
ursulines, i no va tardar en córrer la veu que algunes de les finestres 
del pis superior mai no s’obrien, i encara es diu que algunes d’aquelles 
dones són allà, tancades i ocultes ... 
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