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El retorn de Sarah Ellen
Recentment la tomba de Sarah Ellen – de vegades citada Hellen – va 
tornar a tenir protagonisme internacional. En aquest cas va estar com 
a resultat del terratrèmol del passat 15 d’agost. El lloc on reposen les 
restes de Sara Ellen es va convertir en una espècie de santuari per 
als damnificats, els qui acudien al cementiri de Pisco (Ica, Perú) per 
resar-li i demanar-li que calmés la fúria de la naturalesa. 
La creença popular la coneix com la "dona de Dràcula" o la "santa de 
l'amor", però la veritat és que el mite de Sarah Ellen s'ha incrementat 
després que es conegués que la seva tomba, que es troba al nínxol 
'C' del pavelló 'Sant Albert', es mantenia intacta després del moviment 
sísmic, que va destruir el 30% del Cementiri General de la població. 
El pavelló de set nivells on es situa la seva fossa contrastava amb 
d’altres que es van afonar, estenent pel terra antics taüts i deixant a 
la vista osseres centenàries [AFP 2007]. 

Imatge de la tomba posterior al terratrèmol. 
Foto: Juan Carlos Guzmán Negrini. Agència Andina.
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«Sarah és miraculosa, m’ha salvat la vida i també la de la meva família, 
per açò vinc a agrair-li i demanar-li que guareixi a tots els ferits. Ella és 
una santeta», va expressar Carlos Garcia, vilatà afectat pel sisme. La 
gent de Pisco van tots els dies a la tomba de la dona amb estampetes, 
flors i cartells que diuen «gràcies, Sarah, per salvar el meu fill» [Vera 
2007]. 
Rosa Alfaro, una anciana de 86 anys de Pisco, va referir que «algunes 
persones han començat a dir que hi ha quelcom de sobrenatural» en 
el fet que la tomba quedés intacta. Per la seva banda, Nilto Meléndez 
va afegir que ell no creia en els suposats miracles de Sarah Ellen, 
però va admetre que part de la població pensa que la seva imatge 
hauria d’estar als altars. Evidentment, l’església de Pisco sempre ha 
sostingut que el culte a la dona anglesa no deixa de ser una superxeria 
[AFP 2007]. 
Segons David Ramos, administrador del  fossar, el nínxol és visitat 
diàriament per unes 20 persones que li porten flors pels suposats 
miracles concedits. En diàleg amb l'agència Andina, indicà que en el 
seu sepulcre es poden observar almenys 20 plaques d'agraïment i de 
flors fresques. Comentà que fins i tot és visitada per turistes estrangers 
[Vega 2007].
Els veïns de Sarah Ellen (nascuda a Anglaterra) deien, segons la 
llegenda, que practicava la bruixeria i la màgia negra. Fins i tot la 
relacionaven amb l'adoració a Satanàs i al comte Dràcula. Ella es posà 
greu quan el seu espòs, un marí anglès, ancorà a Pisco. Els seus veïns 

aprofitaren el seu mal per matar-la. 
En la seva terrible agonia jurà tornar 
del més enllà, vuitanta anys després 
de la seva mort, per venjar-se. Per 
temor, els seus familiars enviaren 
el seu cadàver amb vaixell a Pisco, 
on estava el seu espòs, i allí la 
sepultaren.

Foto posterior al terratrèmol. 
Agències. 
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A l'abril de 1993, alguns habitants de Pisco assenyalaren que a les nits, 
als voltants del cementiri, apareixia una dona rossa i en bata blanca 
que seduïa els homes per portar-se'ls amb enganys i xuplar-los la 
sang [Vera 2007] . 
Segons la llegenda, el 9 de juny de 1993, Sarah Ellen havia de 
ressuscitar per complir la seva temuda amenaça. El cementiri fou envaït 
per periodistes peruans i estrangers, bruixots, xamans i curiosos... Ara, 
fins i tot té fidels que li atribueixen tot tipus de miracles.

Més sobre la llegenda i els fets de 1993

Tot va començar en un programa de Cristina Saralegui El Show de 
Cristina al canal Univisión dels EUA. Aquesta producció és encara 
avui dia una de les de més audiència en la televisió de parla hispànica 
d’aquest país nord-americà i també es transmet per diferents països 
sud-americans, entre ells, Perú. En un programa dedicat als vampirs1, 
un dels dos entrevistats va presentar analogies entre la narració de 
les tres vampireses que es troben en el castell del comte Dràcula als 
Càrpats, en la novel·la d’Stoker i una història suposadament real d’un 
home anomenat John Roberts, la seva esposa Sarah Ellen Roberts i 
les seves dues cunyades Andrea i Érika.
Sota una acusació de bruixeria, màgia negra i assassinat, les germanes 
havien estat comdemnades a mort; però Sarah amenaçà amb una 
maledicció: «en 80 anys em reencarnaré en una formosa dona, 
que serà l’instrument de la meva venjança». Després de l’execució, 
ocorreguda l’any 1913 a Blackburn (Lancashire, Anglaterra), John 

Una imatge sinistre del 
fossar després del sisme. 
Foto: agències. 
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Roberts va viatjar per diferents països intentant obtenir permís per 
enterrar els cossos. Érika fou enterrada a Panamà2; i, Andrea, en 
algun lloc secret de Mèxic. Sarah Ellen fou conduïda al port de Pisco 
i sepultada en el cementiri de la ciutat l’any 1917 a la tomba 118. El 
seu marit va pagar cinc lliures esterlines i després va desaparèixer per 
sempre [EFE 1993c; Fortean Times 1993; Massapust 2002]. Algunes 
versions diuen que fou enterrada viva en un taüt recobert de  plom, 
per evitar que pogués escapar.  [EFE 1993a; Zeballos 1993].
La història hauria quedat aquí si no s’hagués retransmès el programa 
a Perú despertant l’interès mediàtic, de manera que després del 
descobriment de la tomba, tots esperaven la resurrecció de la dona 
vampir (Massapust 2002).
Un membre de l’ambaixada britànica que va parlar amb l’agència 
Reuters va confirmar que la dona havia mort a Blackburn, però que 
no es va permetre que se l’enterrés i que el seu marit havia deixat 

Imatge de la tomba de Sarah Ellen. Foto cortesia 
d’Esther Solis Blair (2006)
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Anglaterra buscant un lloc de repòs per a ella [Zeballos 1993; Fortean 
Times 1993]. Però la realitat sembla que és força diferent ja que Ian 
Sutton, un bibliotecari de Blackburn, va trobar una necrològica en un 
diari local del 13 de juny de 1913 dient que la senyora Roberts, resident 
abans en el carrer Isherwood, número 25 de Balackburn, havia mort a 
Pisco quatre dies abans [Fortean Times 1993]. Això concorda amb el 
que posa a la làpida municipal: «En memòria  de Sarah Ellen, l’estimada 
esposa de J. P. Roberts de Blackburn, England. Nascuda el 6 de març 
de 1872. Morta el 9 de juny de 1913. En la millor situació». «In Memory 
of Sarah Ellen, beloved wife of J Roberts of Blackburn England. Born 
March 6 1872. Died June 9th 1913. At best.)». A la partida de defunció, 
que es troba a l’administració municipal de Pisco, consta que va morir 
d’una afecció cardíaca  [EFE 1993e].
Aviat, segons algun historiador, haurien circulat horripilants enraonies 
sobre una senyora estrangera de cara pàl·lida qui sotjava la població, 
celebrant una orgia de sang procedent d’animals i nens petits. També 
s’hauria dit que era una bellesa radiant, arribada amb el vaixell del seu 
marit, registrat a Liverpool i que havia donat a llum un fill que morí sis 
dies després. Els mariners afirmaven que li havien clavat estaques i 
l’havien lligada en un taüt de plom, i que els funcionaris de Blackburn 
havien refusat que es quedés allà ni que fos enterrada en terreny 
consagrat [Harlow 2006].
Però, José Oscar Flores Conislla, un historiador local i autor d’un llibret 
sobre Sarah Ellen3, creu que els fets reals són que probablement 
era massa car embarcà el cos de la dona de tornada a casa. Flores 
suggereix que les contalles sobre el xuclat de sang podrien venir d’un 

Creu dels difunts al cementiri de 
Pisco l'any 2006 (cortesia d’Esther 
Solis Blair) i estat després del 
terratrèmol (agències).
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intent d’ajudar-la després d’un part dificultós, donant-li una tassa de 
sang fresca de vedella, que encara es ven diàriament a l’escorxador de 
Pisco [Harlow 2006. Una altra hipòtesi suggereix que per combatre la 
seva malaltia, va prendre sang de grado4, la qual molts confongueren 
amb sang humana [Vera 2007].
El 9 de juny de 1993 es complien 80 anys de la data de la mort de 
Sarah Ellen, segons el seu epitafi. S’ha dit que els primers dies de juny 
la làpida va aparèixer amb algunes fissures cosa que va augmentar 
la psicosi que ja existia [A Noticia 1993a]. La ciutat sencera tenia el 
mateix tema de conversa. Els venedors aprofitaven l’ocasió per vendre 

«Ciutadans de Pisco 
comenten sobre 
l’esquerda en la tomba de 
la vampiressa». Caricatura 
del diari A Notícia del 8 de 
juny de 1993, p. 5.
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tota mena d’articles suposadament antídots contra els vampirs: collars 
d’alls, estaques, martells, crucifixos, venuts per separat o formant 
part d’autèntics kits, a dos o tres euros, amb manual inclòs. Tot de 
fusta anglesa i sense cap peça de metall, una cosa que sembla ser 
extremadament important. Moltes cases de Pisco van col·locar alls5 i 
estranyes herbes amazòniques darrera de les portes.
D’altra banda, caravanes de visitants arribaven al fossar per col·locar 
flors a la tomba de Sarah. Els bruixots i guaridors realitzaven rituals per 
evitar que retornés. Els mitjans de comunicació també desembarcaren 
a la ciutat. Una impremta de la població va fer un còmic basat en tota 
aquesta història de Sarah Ellen. Una editorial va anunciar que força 
aviat es publicaria un llibre sobre «el costat noble i amorós de Sarah 
Ellen» que no sabem si va veure finalment la llum [Massapust 2002]. 
I l’augment del turisme també fou notable, de manera que el batlle, 
Edgar Núñez, va suggerir celebrar cada any la mort de Sarah Ellen i 
agermanar Pisco i Blackburn [EFE 1993b]. 
Durant els dies previs tothom deia la seva. Les opinions estaven 
dividides: uns estaven en contra de Sarah perquè era una vampiressa 
disposada a retornar de la tomba; els altres havien ordit una espècie 
de telenovel·la de manera que «ella era bona i fou vampiressa per 
amor» [EFE 1993a]. Una suposada i misteriosa besnéta de Sarah 
Ellen, de nom Vanessa Kline, resident a Veneçuela, es va fer unes 
fotos davant d’un fotògraf i va desaparèixer de nou, després de deixar 
un clavell vermell i vessar unes llàgrimes. El doctor Carlos Castro, 
director de l’Hospital de la Seguretat Social de Pisco va suggerir que, 
per acabar amb l’absurda histèria que regnava en el port, el millor 
fóra que s’obrís el taüt. El metge va explicar que quan visitava la sala 
de maternitat escoltava com les parteres expressaven el seu temor 
que Sarah Ellen es reencarnés en un del seus  fills, tal i com havia 
promès 80 anys abans i volien avançar els naixements. Però el fiscal 
provincial de Pisco, Guillermo Chang, va rebutjar qualsevol proposta 
d’exhumar el cos indicant que «no hi ha res a prevenir, perquè estem 
a finals del segle XX i no es pot donar crèdit a llegendes absurdes i 
superxeries» [EFE 1993c]. Per la seva banda, el subgovernador civil, 
Roberto Aguilar, va demanar a la policia que el dia fatídic la policia no 
deixés de vigilar el cementiri (EFE 1993c). 
S’apropava el dia 9 de juny. La premsa sensacionalista inundava Perú 



68 69

amb els seus titulars. Les esglésies s’omplien de fidels que demanaven 
pel descans etern de Sarah de manera que van haver d’augmentar el 
nombre d’oficis diaris. El bisbe Ricardo Durand de Callao va haver de 
fer una crida als creients per tal que mantinguessin el seny i evitessin 
especulacions. 
L’hora que naturalment hom suposava que es produiria la meravella 
sobrenatural era la mitjanit local. La gent s’acumulava de manera 
creixent fins el punt que els jardins i les làpides de les altres tombes 
estaven essent arrasades per l’aglomeració6. Al voltant de la fossa 
destacava un conjunt de dones vestides de negre i amb anells vermells. 
Dipositaven flors i seguien amb càntics el so dels violins de dos músics 
que havien estat contractats per al gran dia [A Noticia 1993c]. 
Els visitants bescanviaven receptes contra mossegades i algun venedor 
aprofitava els últims moment per vendre creus enmig de la multitud. 
Quatre bruixots esperaven la mitjanit davant el nínxol realitzant rituals 
de neteja espiritual. Una figura exòtica atreia tots els micròfons. Es 
tractava d’una autoproclamada fetillera, periodista i astròloga que en 
les hores prèvies resava oracions i llençava pètals cap a dalt. El marbre 
de la tomba ja estava totalment ennegrit de tant fum de les espelmes 

Nit del 8 al 9 de juny de 1993. Creus apuntant a la làpida de Sarah Ellen 
mentre es repeteix «Cor de Sarah Ellen descansa en pau». Agències.
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quan un agosarat va situar sang a la làpida, però res va passar [A 
Noticia 1993c; Massapust 2002].
A la mitjanit, les emissores anunciaven que la maledicció no s’havia 
complert. El públic va aplaudir, però una minoria «mística» afirmava que 
la maledicció continuava latent7. [Massapust 2002]. Altres deien que 
s’havia d’esperar al 2013, quan faria 100 anys de la seva defunció[Watts 
2007]; mentre la premsa, al dia següent, es negava a enterrar el tema 
amb titulars com «Vampirel·la ressuscita avui»; «Vampiressa va sortir 
de la tomba i es va presentar a un camioner a la carretera»; «Dona 
vampir deixa un missatge a espiritista»; «Set de sang a Pisco»  [EFE 
1993d]. Sigui com sigui, aquella nit el nombre de parts va ser de l’ordre 
d’un terç de la mitjana... [Massapust 2002].
La premsa també va recollir veus contràries a tot aquest enrenou, 
per molts calers que això pogués aportar a les arques de Pisco. Per 
exemple, el reconegut psiquiatra Artidoro Cáceres Velázquez, que 
tornava d’un certamen internacional, va indicar que els fets havien 
transcendit les fronteres del país i que eren «un desprestigi cultural» 
[EFE 1993e].
Tanta notorietat no podia quedar oblidada fàcilment. Així, la història 
fou reinterpretada per l’escriptor peruà Carlos Calderón Fajardo en la 
novel·la curta El viatge que mai no acaba (El viaje que nunca termina, 
Lima, Pedernal, 1994) autor que assumeix plenament, en aquesta 
obra, la forma d’un escrit gòtic. Per la seva banda, el músic peruà Julio 
Andrade aprofità tot l’enrenou per composar una cançó dedicada a la 
famosa difunta en el seu disc De angeles y brujas (Discos El Virrey, 
1994) amb el títol «Sarah Ellen». En el vídeo musical «es veia una 
dona sortint d’un fossar vestida totalment de negra, molt sensual, sexy 
i formosa»8.
Però ja que la versió més sinistra i malsana havia fracassat, i no hi 
havia retorn visible de la suposada bruixa o vampiressa, era l’hora 
de la «santa de l’amor», una creença que surt guanyadora conforme 
Sarah Ellen va concedint, suposadament, favors a qui els demana, 
com testificarien les nombroses plaques. Les parelles joves van 
expressament al fossar per prometre’s amor etern, mentre que els 
malalts confien en la difunta per recuperar la salut [Avui 1994].
La presència d’endevins, nigromants i d’altres amb negocis amb el més 
enllà també s’ha convertit en cosa força habitual, de manera individual o 
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grupal. Només un any després, al 1994, un aplec de bruixes, guaridors 
i fetillers es van reunir la matinada del 8 al 9 de juny al peu de la 
tomba de Sarah Ellen. L’acte formava part d’una trobada internacional 
d’especialistes que tenia per objectiu «fer oficials les ciències ocultes», 
segons el seu portaveu Jesús Acevedo [Avui 1994].
No són estranyes les devocions com aquestes en el món catòlic. 
A Barcelona, per exemple, existeixen dos santets amb una 
important devoció en els cementiris del Poble Nou i de Sant Andreu, 
respectivament. També és el cas d’algunes versions del «Senyor» del 
cementiri de Granada [Briones 1982; 1995].

      Jordi Ardanuy

Notes

1 No sabem en precisió quan es va emetre per primera vegada aquest 
programa. Podria haver estat l’any 1991. Criem que cert temps després 
es va passar a Perú i que algun periodista es va dedicar a localitzar 
la tomba i determinar-ne, per tant, el moment de la mort i la possible 
resurrecció. Tanmateix, a Watts [1993] es diu, creiem que sense 
fonament, que el programa era de 1993. 
Dels diversos indicis que hem trobat que apunten cap a un data anterior 
a l’any 1993, reproduïm dos dels que tenen més interès general i 
que són aliens a la premsa. Els dos procedeixen del mateix fòrum 
sud-americà. En el primer, s’explica que  «la història es va donar a 
conèixer a nivell llatinoamericà a través d’un programa de Cristina 
Saralegui de l’any 1991 on van tractar l’existència o no dels vampirs, 
allà un dels convidats ... va indicar que una de les persones acusades 
de vampirisme era Sarah Ellen i estava enterrada al Perú. Uns mesos 
després un programa periodístic va mostrar la notícia que a Pisco 
estava enterrada  una vampiressa que anava a ressuscitar aviat, ...» 
[Girolamo 2007]. En el mateix fòrum, uns mesos abans, una noia que 
signava com a Helen escrivia: « el meu nom és Hellen, me’l van posar 
en memòria d’ella. Vaig néixer l’any 1992, el 16 d’agost. Sempre vaig 
escoltar aquesta història... Quan va passar això [els fets de 1993] jo 
era molt petita, no tenia ni tan sols un any, però encara que no ho 
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creguin, just quan va passar això de Sara Hellen a mi em van sortir 
les meves primers dents, ... eren els ullals de dalt. Semblava la seva 
filla [de Sarah Ellen]; la meva mare i el meu pare estaven espants 
perquè van pensar que em passaria alguna cosa dolenta. Però el més 
inaudit de tot és que vivia a una illa de cases del cementiri, i el que 
em va passar no es va divulgar perquè si això passava m’haguessin 
assassinat. Després que tot va ser mentida aparentment, els meus 
pares i parents em van deixar de tenir por...» [Hellen 2006].
2 Shirlei Massapust [2002] indica, seguint part de la premsa, Hongria, 
però és un error, fins i tot per a una llegenda no té sentit aquest indret 
i sí Panamà si pensem en un viatge en vaixell. 
3 [Flores 2003]. Desgraciadament, de moment no hem tingut accés 
al document. 
4 El làtex del Croton palanostigma és un producte utilitzat per ètnies 
natives i difós en diverses regions del Perú i d’altres indrets. Se’l 
coneix també com a sang de dragó. S’utilitza de manera curativa 
com a cicatritzant, aplicat directament sobre les ferides de la pell, en 
picades d’aranya, abrasions i ampolles. També s’utilitza en inflamacions 
i edemes, en la medicina tradicional. Està molt difós l’ús en gastritis i 
úlceres gàstriques.
Es tracta d’un líquid de color vermell, existint d’altres varietats 
amb propietats similars: croton lechleri, croton urucurama, croton 
echinocarpus i croton draconico.
5 Especialment de la varietat autòctona anomenada «macho», que 
dóna caps d’all de la mida d’una poma.
6 Tot i la disposició de Tomás Cortez, president de la Beneficència 
de Pisco, propietària del cementiri, d’evitar que entressin els vulgars, 
limitant l’accés al cementiri als periodistes i el reforç policial demanat. 
[EFE 1993b].
7 Però no tots; la fetillera esmentada supra sostenia que Sarah s’havia 
reencarnat en forma d’una «boa vampira» [Massapust 2002].
8 Les creacions i recreacions que s’han fet a partir de Sarah Ellen són 
nombroses i moltes ens són desconegudes. Sabem, per exemple, 
que es van fer les típiques samarretes que es venien el juny de 1993. 
Esmentem també, perquè pot ser consultat actualment en línia, un 
vídeo carregat a Youtube [Pezdemonio 2007] que mostra imatges de 
la tomba. 
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Gossos vampirs a Texes
La premsa internacional s’ha fet ressò, a principis de setembre, de la 
troballa durant el més de juliol del cadàver de tres animals dels quals 
un s’ha considerat una espècie de «gos vampir». 
Phylis Canion i alguns dels seus veïns van trobar els cadàvers dels 
animals en les seves terres a Cuero, Texes, a uns 150 quilòmetres al 
sud-est de Sant Antoni. Pesaven a prop de 18 quilos cadascun. La 
dona es va quedar amb el cap d’un d’ells perquè considerava que no 
pertanyia a cap espècie que conegués i volia descobrir-ne l’espècie 
amb una anàlisi d’ADN. Es dóna la circumstància que, segons la 
seva pròpia versió, Canion va viure quatre anys a Àfrica dedicant-se 
a la cacera. Aquesta declaració ha donat més credibilitat al relat tot i 
que afirma que les bèsties es corresponen amb el mític xuclacabres, 
esmentat per primer cop a Puerto Rico l’any 1995 [Ardanuy 1996]. 
Aquestes bèsties serien els responsables d’una sèrie d’atacs a animals 
domèstics, durant els dos anys anteriors, en els quals els depredadors 
només s’han interessat per la sang, però no per la carn, deixant sempre 
dues marques d’ullals.
«És una criatura horrorosa», va manifestar la dona mentre sostenia el 
cap d’un mamífer amb «grans orelles, grans ullals i pell gairebé meca 
de color gris blavós» [AP 2007]. Va afegir que havia vist moltes coses 
desagradables a la seva vida, «però res comparat al que aquestes 
bèsties fan en els meus animals. Primer es van alimentar de sang 
de gats. Després de les gallines engabiades. Van entrar i, arrencant 
el cap de les aus, es van agafar al coll, xuclant tota la sang, abans 


