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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 
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de deixar els cossos abandonats en el corral. Més de dues dotzenes 
de gallines van ser dessagnades d’aquesta manera. A les aus, no 
se les van menjar – la carn es trobava amb els ossos –. És estrany» 
[Wheeler 2007].
Phylis, que planeja col·locar el cap junt amb els trofeus de caça que 
té a la paret, va indicar que altres veïns de la zona havien vist un grup 
d’animals salvatges. Va afegir  que «tots ells tenien la pell blava, sense 
pèls i amb uns estranys ullals. Els grangers tenen por de deixar els 
nens a l’aire lliure»[Wheeler 2007].
Canion creu que les tempestes anteriors als descobriments van 
fer que les bèsties sortissin dels seus caus. També, segons ella, 
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el descobriment ha animat la imaginació dels pobladors locals. No 
obstant això, el veterinari Travis Schaar, de l’Hospital d’animals Main 
Street de la veïna població de Victòria, va dir que segurament era un 
gos estrany. «No diré que no és un xuclacabres. Només penso que el 
xuclacabres és un gos» va dir Schaar [AP 2007]. Altres especulacions 
parlen d’un gos o d’un llop amb una mutació, un gos domèstic amb 
sarna, una espècie animal estrangera introduïda en el país; o bé, un 
senglar [Corrales 2007]. 
La veritat és que l’esdeveniment ha generat cert rebombori, mentre que 
Canion feia el seu particular agost venent samarretes amb la llegenda 
«2007, l’estiu del xuclacabres, Cuero, Texes», acompanyades de la 
caricatura de l’animal. Les peces de roba es comercialitzen a cinc 
dòlars i fins i tot han arribat al Japó, Austràlia i Brunei [AP 2007].

Agraeixo a Jordi Ardanuy la documentació cedida.

         Josep Fígols 
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