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EL MÓN DE LA CREENÇA EN ELS VAMPIRS

El casos de revinguts 
d’Un antídot contra l’ateisme

L’any 1653 Henry More (1614-1687) va publicar Un antídot contra 
l’ateisme, llibre que seria molt famós en el seu temps en defensa 
del cristianisme i contra els ateus, els descreguts o el que negaven 
l’existència del diable. En la seva apologia recorre a diferents recursos, 
idees i fonts. Entre ells destaquen dos textos que autors posteriors 
han identificat amb els vampirs. És el cas de Montague Summers que 
en el seu The Vampire in Europe [1929: 133-143]. En època molt més 
recent els escrits sobre upirs de More han estat reproduïts íntegrament, 
com a mínim, per Donald Glut a True vampires of history (1971), un 
volum que recull fidelment diversos textos sobre vampirs. També ens 
consta que estan inclosos en la recopilació de contes i llegendes de 
Bernhardt Hurwood Passport to the supernatural (1972).
L’antidot de More inclou dos casos de revinguts, que sapiguem. El 
primer, el del sabater de Silèsia ocorregut l’any 1591, ja el vàrem tractar 
[Ardanuy; Romero 2007] basant-nos en una altra font que creiem la 
més àmplia en detalls, però a la llum del que aquí reproduïm hem de 
corregir la nostra opinió, car en aquesta versió s’inclou més informació 
sobre les activitats del vampir.
El segon cas és també molt famós i tracta d’un hàbil home de negocis 
anomenat Cuntze [Grässe 1868] o, de manera més llatina, Cuntius 
[More 1655]. Els fets es desenvolupen també a la Baixa Silèsia. Encara 
que More no menciona l’any dels esdeveniments, Grässe anota al final 
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de text «Silèsia 1592», data que, en qualsevol cas, com a mínim, és 
pot considerar com una bona aproximació. 
La semblança entre els dos casos es prou evident i formen part del 
nucli de casos de vampirisme a Silèsia.

El text de Henry More sobre vampirs1

Un sabater d'una de les principals ciutats de Silèsia l'any 1591, el 20 
de setembre, al matí primerenc d'un divendres, al racó més apartat 
de sa casa, al costat de la qual hi havia un petit jardí, es va tallar el 
coll amb la seva navalla de sabater. La família, per a encobrir l'horrible 
acte i perquè no s'abatés la desgràcia sobre la seva viuda, va dir a 
tot el món que havia mort d'una apoplexia, va refusar totes les visites 
d'amics i veïns, i mentrestant el va rentar, el va cobrir de draps amb 
tanta destresa, que fins i tot els que el van veure després, com el 
sacerdot i alguns altres, no van tenir la menor sospita que no havia 
mort d'aqueix mal, i va tenir un honest enterrament íntegre amb sermó 
fúnebre i altres circumstàncies dignes del seu rang i reputació. Encara 
no havien passat sis setmanes quan ja corria el rumor intens que no 
havia mort de cap atac, sinó que s'havia violentat ell amb les seves 
pròpies mans, la qual cosa va arribar a l'orella de la magistratura del 
lloc, que no va tenir més remei que citar a tots els que havien vist el 
cadàver. Al principi van eludir el tema com millor van poder, afalagant 
al mort per a desviar qualsevol sospita sobre el vergonyós fet. Però en 
rebre pressions més intenses en les seves consciències, van confessar 
que havia mort violentament, però que volien favor i clemència per a 
la seva viuda i els seus fills, els qui no tenien cap culpa, afegint que 
podia haver estat assassinat per algú i que en el cas que ho hagués 
fet ell mateix hauria estat en un irresistible frenesí de bogeria.
Conseqüentment el tribunal deliberava sobre l'assumpte, i la viuda 
escoltant-los i tement que la resolució fóra desfavorable i suposés el 
descrèdit per al seu marit i per a ella, sent les enreonies animades per 
alguns borinots, es va queixar amargament dels que alçaven aqueixes 
xafarderies sobre el seu espòs i va decidir emparar-se en la llei enfront 
d'ells, afirmant enèrgicament que no hi havia raó, basant-se en simples 
rumors i en difamacions de gent malèvola, per a desenterrar el cos 
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del seu marit i tractar-lo com si fóra un bruixot o un suïcida. Aquesta 
animositat i persistència de la dona, tot i d'haver confessat el fet, va 
tenir certa influència sobre el tribunal que van sotmetre a consideració 
esperar. 
Però mentre succeïa tot açò, per a sorpresa dels habitants del lloc, va 
aparèixer un espectre2 amb la mateixa forma i aspecte del mort, que 
no sols es presentava durant la nit sinó també en ple dia. Aterria amb 
visions espantoses als que dormien; queia pesadament sobre els quals 
vetllaven, colpejant-los, tirant d'ells o xafant-los, com un efialtes3 de 
forma que tots els matins es produïen queixes a tota la població. Però 
quants més esglais donava l'espectre, més s'esforçaven els amics del 
mort a suprimir els rumors sobre ells, i tractant de dissimular el més 
possible, es van dirigir al president del tribunal queixant-se de com era 
d'injust que donés crèdit a rumors ociosos i sospites sense fonament, 
suplicant-li que impedís que el tribunal exhumés el cadàver del mort i 
que es realitzés qualsevol altre acte ignominiós amb ell; afegint també 
que pensaven recórrer al tribunal de l'emperador perquè la seva 
saviesa decidís la controvèrsia que es basava en dèbils conjectures 
d’homes maliciosos.  

Retrat de Henry More segons David 
Loggan, 1679. Imatge: Arxiu Ardanuy.
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Però mentre passaven aquestes coses, hi havia tanta inquietud a 
la ciutat que es produïen disturbis i tumults a tota la ciutat, que són 
difícilment descriptibles. Tan aviat que el sol amagava el cap perquè 
l'espectre aparegués, així que tothom havia de mantenir-se vigilant i 
en guàrdia, la qual cosa era difícil per a aquells a què el treball del dia 
els feia necessitar el descans durant la nit. Aqueixa terrible aparició4 
podia estar en qualsevol part: aparèixer al costat del llit, tombar-se en 
ella xafar a què dormís, sufocar-lo, punxar-lo i arrapar-li, de manera 
que al matí següent el dorment apareixia amb el cos ple de blaus i 
senyals deixats per les ungles de l'espectre. Era tanta la violència i 
l'ímpetu del fantasma5 que la gent no es gitava, encenien ciris per 
tota la casa i procuraven mantenir-se tots junts perquè el monstre no 
els ataqués; no obstant, a pesar de totes les precaucions, apareixia i 
escollia les víctimes que volia. En poc temps, la gent estava disposada 
a abandonar les seves llars i anar-se'n a viure a altres llocs, per la 
qual cosa la magistratura, amb el president al front, va decidir anar a 
desenterrar el cos. 
Havia estat enterrat durant prop de vuit mesos: des del 22 de setembre 
de 1591, fins al 18 d'abril de 1592. Quan va ser desenterrat, cosa 
que es va fer en presència dels magistrats de la ciutat, el seu cos va 
aparèixer incorrupte i no feia pudor, les seves articulacions romanien 
flexibles com les dels vius, la seva pell estava una mica flàccida, però 
li estava apareixent de fresca; la ferida del coll seguia oberta, però 
no tenia senyals de corrupció; també es va observar que tenia una 
marca màgica en el dit gros del peu dret: una excrescència  en forma 
de rosa.
El seu cos va estar desenterrat des del 18 d'abril fins al 24, temps en 
què molts del poble i altres van anar diàriament a veure'l. El van tornar 
a enterrar sota la forca, però va ser en va, perquè les aparicions van 
continuar produint-se i van arribar a molestar la seva pròpia família, 
fins al punt que la seva viuda va haver d'anar a veure el magistrat i dir-li 
que no s'oposaria a procediments més estrictes contra el seu marit.
El 7 de maig va ser desenterrat una vegada més i es va observar que 
havia engreixat des de l'última vegada. El van tallar el cap, braços i 
cames del cadàver, i, obrint la seva espatlla, li van treure el cor que 
estava fresc i intacte com el d'un vedell acabat de sacrificar. Van posar 
tot això al costat del cos sobre una pila de llenya i van fer foc fins que 
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tot va quedar reduït a cendres que es van posar en un sac (perquè 
ningú les pogués utilitzar amb mals fins) i es van llançar al riu, després 
de tot això l'espectre no va tornar a aparèixer.
També va succeir que la seva criada va morir després i se li va aparèixer 
als vuit dies de la seva mort a una altra criada, produint-li una gran 
inflor als ulls. També va maltractar un nen que estava al seu bressol, i 
acudint la mainadera en escoltar els seus crits, va haver d'esmentar de 
fer la senyal de la creu i dir el nom de Jesús perquè l'espectre s'esvaís. 
La nit següent va aparèixer en forma de gallina i quan una altra de 
les criades de la casa la va veure, va creure que s'havia escapat del 
galliner i la va seguir, però la gallina va començar a créixer fins a fer-
se gegant i va agafar la criada pel coll, de manera que no va poder 
menjar  ni beure durant diversos dies.
 Ella va continuar amb les malifetes durant un mes sencer; colpejava 
la gent, els feia caure del llit, apareixia en forma de dona, de gos, de 
gat i de cabra. Però quan es va desenterrar el seu cadàver i es va 
incinerar, no es va tornar a veure a l'aparició.
Aquestes coses van succeir en Silèsia, on vivia aquest Weinrichius, 
cosa que fa aquesta narració més substancial. Pel que fa al nom de les 
parts, crec jo que se silencien en consideració al veí mort, a la viuda 
del veí i a la família d'ambdós.

La segona història no prové de fonts de primera mà, sinó que va ser 
recollida d'una narració feta per algú que va viure al lloc dels fets. He 
procurat condensar-la el més possible.
Johannes Cuntius6, ciutadà de Pecz7 a Silèsia, amb gairebé seixanta 
anys d'edat i sent un dels regidors de la ciutat, honrat i de conducta 
irreprotxable en opinió de tots durant tota la seva vida, va ser enviat 
a casa de l'alcalde (per ser un home comprensiu i hàbil despatxant 
assumptes) perquè posés fi a controvèrsies sorgides entre certs 
carreters i un mercader de Pannònia8. Havent aconseguit un acord, 
va ser invitat a sopar a casa de l'alcalde, i anant primer a sa casa 
per a arreglar uns assumptes, va deixar dita aquesta frase: «És bo 
estar content mentre nosaltres podem, perquè les desgràcies creixent 
augmenten dia a dia». 
Aquest Cuntius tenia cinc robusts cavalls castrats al seu estable, i va 
manar que li traguessin un; però va perdre la ferradura d'una de les 
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seves potes i uns criats es van afanyar a alçar-se-la  per a mirar-li la 
peülla. El cavall es va encabritar i els va derrocar al terra d'una guitza; 
Cuntius es va endur la pitjor part i va haver de ser ajudat a alçar-se. 
Quan es va recuperar, va dir: «desgraciat de mi, cremo i em veig 
embolicat en flames», el que solia repetir sovint. Però en les parts de 
què més es queixava, una vegada van eixir les dones de l'habitació, 
no es va trobar cap ferida ni rastre algun de la guitza. Va caure malalt i 
seriosament afectat de la ment, lamentant-se en veu alta que els seus 
pecats foren tants que no tenien perdó i que els seus pecats menors 
eren molt més grans que tots els pecats del món; però no permetia que 
cap sacerdot fos amb ell ni va consentir confessar-los a ningú. Corrien 
rumors que una vegada havia venut a un dels seus fills, però no se 
sabia quan i a qui; també se que havia celebrat un pacte amb el Diable 
i coses semblants. Mes s'havia observat, i se sabia amb certesa, que 
s'havia enriquit molt ràpidament i que, quatre dies abans d'ocórrer-li la 
desgràcia, havia apadrinat un al·lot i havia dit que aqueixa era l'última 
vegada feia això.
 La nit que va morir estava amb el seu fill major. Va lliurar el seu esperit 
en la tercera hora de la nit9, quan un gat negre obrint la finestra de 
frontisses amb les seves urpes (per estar tancada) va anar corrent fins 
el llit i començà a esgarrapar tan violentament la seva cara  i el capçal 
que semblava voler tirar-lo del llit en què jeia. El gat va desaparèixer 
de sobte i en aqueix moment va morir l'home. Es va inventar una 
història per al pastor de la parròquia i, amb el permís del magistrat 
de la població, va ser enterrat a la dreta de l'altar, pagant bé els seus 
amics per el privilegi. Tan aviat com va morir Cuntius es va alçar una 
gran tempesta que es va fer més violenta a l'hora del funeral, i el fort 
vent i la neu feia tremolar a tot el món; però en quant va ser enterrat, 
tot va tornar a quedar en calma.
Duia tot just un o dos dies morts quan van començar a córrer rumors 
per la població que un spiritus incubus o efialtes, amb l’aspecte de 
Cuntius, havia forçat una dona. Açò va succeir abans de ser inhumat. 
Després de l’enterrament, el mateix l'espectre va despertar a un que 
dormia a la seva casa i li va dir: «Gairebé no em puc estar de colpejar-te 
fins que moris». La veu era la de Cuntius. Els vigilants de la població 
afirmaven també que totes les nits escoltaven un gran enrenou a casa 
de Cuntius, amb soroll de coses tirades contra la paret o contra el 
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terra, i que tots els matins apareixien les portes obertes de bat a bat 
tot i haver estat diligentment tancades per la nit; que els seus cavalls 
estaven molt inquiets a l'estable, com si es guitessin i mosseguessin 
entre ells; a banda dels anormals lladrucs i udols de tots els gossos 
de la població. Però això no era més que el preàmbul del que després 
vindria i que tractaré d'explicar de la manera més meu que pugui.
Una criada d'un dels habitants de Pecz (quan ocorrien amb tanta 
freqüència aquestes tragèdies i pertorbacions en la població) va sentir, 
junt amb altres que estaven gitats en llurs llits, el soroll d'algú que 
rondava per la casa i que va acabar llançant-se contra els murs amb 
tal violència que va fer tremolar tot l'edifici com si s’anés a ensorrar, al 
mateix temps que entraven espurnes10 per totes les finestres. El senyor 
de la casa, sent informat de la qüestió,  va eixir al matí per a veure el 
que havia succeït i va descobrir unes empremtes a la neu que el van 
deixar profundament preocupat; no eren empremtes de cavalls, ni de 
vaques, ni de pocs, ni de cap criatura que conegués.
En una altra ocasió, al voltant de les onze de la nit, Cuntius es va 
aparèixer a un dels seus amics, padrí d'un fill seu, va parlar amb i li 
va dir que li anava a comunicar un assumpte de gran importància: 
«He deixat darrera de mi de mi –li va dir – el meu fill menor James, de 
qui tu ets padrí. Doncs bé, tinc en un cofre que hi ha a casa del meu 
primogènit, Steven, que viu a Krnov11, quatre-cents quinze florins12. 
Et dic que al teu fillol no se li ha de privar d'un sol florí i que és la teva 
obligació procurar que això no succeeixi; si actues negligentment, la 
responsabilitat serà teva». Dient açò, l'espectre va partir i es va dirigir 
a les habitacions del pis de dalt de la casa; tot va tornar a retrunyir i 
la teula marcada amb les seves aclaparadores empremtes. Això li ho 
va contar l'amic de Cuntius al pastor de la parròquia un o dos dies 
més tard.
Però hi ha altres actuacions notòries d'aquest Cuntius com les 
converses que mantenia amb la criada que dormia amb la seva ama, 
la viuda, en les que la demanava que li deixés lloc perquè estava en 
el seu dret d'utilitzar el llit i, si ella es negava, sacsejava el cap d’ella 
per darrera. 
Les seves carreres pel pati de sa casa semblaven galopades d'un cavall 
fantasma. Trotava no sols pels carrers sinó pels camps i els valls amb 
tal violència que alçava espurnes de foc davall d'ell.
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Va xafar el cos del fill d'un cert Smiths i se va convertir els seus ossos 
amb una cosa tan blana que el seu cadàver cabia en un guant.
Va molestar tota la nit a un jueu que estava allotjat en la posada de la 
població i el va mantejar a dalt i a baix en el lloc on ell s’ajeia.  
Va empaitar terriblement a un carreter, antic conegut seu, quan 
estava treballant a l'estable, vomitant foc sobre ell per a espantar-lo  i 
mossegant-li en un peu amb tanta força que el va deixar coix.
El que segueix, com ja he indicat anteriorment, es refereix al propi 
narrador13, que era el pastor de la parròquia que va ser atacat amb 
tanta fúria mentre dormia que quan va despertar es va trobar esgotat 
i sense forces, sense que pogués imaginar-se el motiu. Però mentre 
estava tombat meditant sobre el que li podia haver passat, se li va 
tornar a aparèixer l'espectre, es va abalançar sobre ell de manera que 
no va poder moure ni un dit i va començar a sacsejar-lo sobre el llit 
com a un farcell. El mateix li va succeir a la seva esposa en una altra 
ocasió en què va entrar Cuntius per la finestra en forma de nan i es va 
tirar sobre ella al llit; de no haver estat per les seves dues filles, que 
van córrer en la seva ajuda, l'hauria separat el cap del tronc a base 
de retòrcer-se-la.
Va ajuntar els llavis d'un dels fills del teòleg de manera que no va poder 
separar-los en molt de temps. 
La seva pròpia casa estava habitualment afectada per aquest 
entremaliat fantasma, de manera que els criats havien de passar 
junts les nits en una habitació, tombats sobre estores i vigilant les 
corregudes d'aquest enemic14 tan molest. Però una criada de la casa, 
més valenta que les altres, va dormir sense companyia una nit a la 
seva habitació. Quan Cuntius la va trobar sola, la va tirar de les robes 
del llit i l'hagués arrossegat de no haver esta per la intervenció de la 
família. El fantasma va romandre un moment al costat d'una espelma 
i després va desaparèixer. 
Una altra vegada va aparèixer a l'habitació de la seva esposa, fent un 
soroll semblant al d'un cos mastegant gra, donant cops de mà i grunyint 
molt sonorament; ningú va aconseguir que se n'anés, parlant amb ell, 
però quan van encendre una espelma, fantasma va desaparèixer.
En una altra ocasió a la vesprada, quan aquest teòleg estava assegut 
amb la seva esposa i els seus fills exercitant-se com a músic, segons la 
seva manera usual, es va alçar un olor insuportable que a poc a poc es 
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va anar estenent per tots els racons de l'habitació. Es van encomanar 
ell i la seva família a Déu en oració, però a pesar de tot, l'olor seguia 
augmentant, i era tanta la pestilència que va haver d'anar-se'n a la 
seva habitació. El i la seva dona no portaven al llit ni un quart d'hora 
quan van començar a notar la mateixa olor dins de l'alcova. Mentre 
comentaven tan extraordinari fet, van sentir passos exteriors a la paret 
de l'espectre i introduint-se a l'habitació, es va dirigir a la llit, llançant 
un alè glaçat i una olor tan insuportable que no hi ha paraules per a 
descriure'l. El teòleg, que era un home bo, es va posar molt malalt i 
va haver de guardar llit. La seva cara, estómac i cames es van inflar 
com si hagués ingerit un verí. També va tenir dificultats per a respirar i 
una gran inflamació als ulls, per la qual cosa no va poder veure durant 
força temps.
Però deixant el pastor malalt,  si tornéssim i comptéssim el que hem 
omès, seria molt més del que ja hem comptat. Com, per exemple, els 
tremolors i suors que li donaven de dia i de nit al cavall de Cuntius; el 
blau de les flames de les espelmes quan el fantasma de Cuntius se 
acostava a elles; la seva avidesa per la llet disposada a les tasses, el 
seu llançament de fems a elles, o convertint la llet en sang; la força amb 
què arrancava pals que dos homes forçuts no haurien pogut derrocar; 
les seves discussions amb diversos homes sobre els assumptes dels 
carreters; l'estrangulació de diversos ancians; els bressols dels infants 
a les quals s'agafava o treia d'elles als menuts; les freqüents violacions 
de dones que trobava; la profanació l'aigua de la font baptismal i 
l’embrutiment del drap de l'altar que penjava sobre la seva tomba 
amb sang; caçava gossos pel carrer i els xafava els cervells contra el 
terra; xuclava la llet de les vaques fins a deixar-les seques i després 
les hi lligava les cues com als cavalls; devorava les aus de corral i 
penjava les cabres; va lligar a un cavall a un pessebre buit i a un altre 
li va lligar una pota a una de les bigues. Un dia estava mirant per la 
finestra de torre i es va convertir de sobte en un gran gaiato; va renyar 
a una llevadora per permetre que la seva criada fregués els plats en 
un dijous, després de tot això li va posar una mà damunt que, segons 
afirmaria ella, estava més freda que un tros de gel; va apedregar a 
una de les dones que va rentar el seu cadàver amb tanta fúria que van 
quedar marques en un mur; va intentar seduir una altra dona, qui es 
va excusar i va dir: «Cuntius meu, què no veus que vella, arrugada i 
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deforme que estic. Jo ja no serveixo per a aquest tipus de diversions». 
Cuntius va deixar anar una riallada i va desaparèixer. 
Per no insistir més en aquestes coses només afegirem un últim 
detall que no es pas poc remarcable. La làpida de la seva sepultura 
estava quelcom correguda cap a un costat i hi havia alguns forats a 
la terra, de la grandària dels que fan els ratolins, que arribaven fins al 
taüt; i encara que s'omplien amb terra totes les nits, al matí següent 
apareixien oberts de nou.
Seria una tasca tediosa recitar massa avorrit explicar detalladament 
totes aquestes coses i prosseguir la narració amb totes les seves 
circumstàncies. Direm, per a concloure, que la calamitat era tan gran 
que ningú s'atrevia a visitar la població; el comerç dequeia i la població 
s'empobria cada vegada més com a conseqüència de l'ambient de 
terror que hi havia en ella per culpa del fantasma.
I encara que l'ateu es pugui potser riure de tot això, quelcom a causa de 
la malenconia i a les vanes imaginacions dels homes, o a les bromes 
d'algun veí mal intencionat, si considera seriosament les coses aquí 
exposades, és indubtable que no poden explicar-se per cap principi 
però el que ara vaig a declarar serà del tot inexplicable.
 Sent breu, no podent posar fi a aquella amenaça, i no ocorrent-se'ls 
un remei millor, van desenterrar el cos de Cuntius i els d'altres que 
havien mort immediatament abans i després que ell. Aquells que havien 
sigut enterrats abans i després que Cuntius estaven mig podrits, molts 
tenien la calavera separada del tronc, les sutures obertes i no se’ls 
podia reconèixer.  Però Cuntius estava intacte: la seva pell estava 
llisa i vermellosa; les seves articulacions no estaven engarrotades 
sinó que conservaven tots els seus moviments; quan se li va posar 
un bastó entre les mans, el va agafar ràpidament amb els dits; els 
seus ulls estaven unes vegades oberts i altres tancats; li van obrir una 
vena de la cama i la sang va brollar fresca com la dels vius; el seu nas 
estava sencer i íntegra, i no pansit com el dels malalts i moribunds; i 
no obstant, el cos de Cuntius havia estat enterrat del 8 de febrer al 20 
de juliol, gairebé mig any15.
Era fàcilment discernible on s’ajeia la culpa. Tanmateix, no es van 
prendre mesures immediates, però el jurat fou constituït,  i es va 
pronunciar la sentència condemnant al cadàver de Cuntius a ser 
cremat (sent animats a allò pel succés en un cas semblant ocorregut 
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uns anys abans en la mateixa província de Silèsia, que suposo es el 
de Wroclaw16, on el cos del sabater va ser incinerat).
Els paletes van practicar un forat al mur de l'església per a treure per ell 
el cos de Cuntius, ja que era tan pesat que les cordes es trencaven. El 
van portar a un carro que estava al costat del mur, tirat pel mateix cavall 
(un rossí vigorós) que l’havia guitat; però els va costar tant col·locar-lo 
sobre la plataforma del carro que va estar a punt de caure's diverses 
vegades durant el trajecte, i es quedava sense alè per l'esforç que li 
costava tirar d'aquella càrrega tan pesada, no obstant això la seva 
enorme força.
El cos, quan va ser posat al costat del foc, es va mostrar tan poc 
disposat a ser cremat com abans a ser tret de la fossa, per la qual 
cosa el botxí va haver de valer-se d'uns garfis per a treure'l del taüt i 
tallar-lo en diversos trossos abans de llançar-lo al foc. La sang era tan 
fluïda17 que el va esquitxar la cara quan el va tallar; però finalment, i 
no sense la despesa de cent quinze troncs grans, tot es va convertir 
en cendres. Quan les van recollir curosament i les van tirar al riu, 
l'espectre no va tornar a aparèixer.
He de confessar que sóc tan poc intel·ligent que no puc imaginar-me 
què inventarà l’ateu com a subterfugi o amagatall respecte aquestes 
evidents certeses. 

Notes

1 Utilitzem l'edició de 1655 [More 1655: 210-226].
2 «Spectrum» a l’original. Mantindrem les traduccions directes de 
termes citant l’original el primer cop que surti. 
3  «Ephialtes», esperit grec que indueix els malsons, antecedent dels 
súcubs i dels íncubs llatins.
4 «Apparition», en el text de More.
5 «Ghost», a l’original.
6 Altres versions utilitzant la variant Cuntze. 
7 En el text de Henry More apareix Pentsch, nom alemany que rebia la 
població fins l’any 1945. Pertany a la comarca de Strehlen, a uns 40 km. 
al sud de Wrocław (Breslau), la capital administrativa del districte.

 Jordi Ardanuy 
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8  Regió d’Europa Central que banya el riu Danubi que s’estén per la 
part occidental de Hongria y la oriental de Àustria.
9 Unes tres hores després de fer-se fosc. 
10 «Flashing of light» en el text de More. 
11 En el text original es cita el nom de la població de «Jegerdorf», en 
alemnay igual que en el casos anteriors. Actualment pertany a Txèquia 
i es troba en la confluència dels rius Opavice i Opava, molt a prop d 
ela frontera amb Polònia. En polonès s’anomena Krnow. 
12 Unes 60 lliures esterlines de l’època. La quantitat era força atractiva, 
però ni molt menys enorme. 
13 Sembla que el narrador original, el pastor i el teòleg són la mateixa 
persona. 
14 «Fiend» en el text original. 
15 Grässe [1868] afegeix que «la cara estava inflada, les cames també i 
totes les coses en un estat vaporós, de manera molt semblant a porcs 
engreixats» (citat per Barber [1988: 103]). Tot això són indicadors de 
descomposició, cosa que dóna veracitat a la història. Tanmateix no 
foren correctament interpretats pels habitants de Pecz.
16 Breslau, al original.
17 Així hem traduït «pure and spiritous» en aquest context.
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