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Ja en les primeres pàgines, l’heroi Jonathan Harker té en aquella època la
sensació d’estar abandonant la civilització occidental.

La novel·la inclou, així, la por estesa en aquell temps a «la decadència d’Oc-
cident» i el carismàtic Dràcula representa els enfortits pobles al marge
d’Europa.

 Murray destaca que en una època en què centenars de milers d’europeus de
l’Est arribaven a l’East End londinenc, Stoker fa avançar el seu vampir fins al
Piccadilly Circus que era el regne més poderós del món en aquells temps.

Dràcula fou un èxit en 1897 i un crític va predir que el llibre es seguiria
editant «encara l’any 2000».

Paul Murray. From the Shadow of Dracula: A Life of Bram Stoker. Jonathan Cape
ISBN: 0224044621, 320 p.

El llibre s’ha organitzat segons els valors que es defensen. L’autosacrifici és
el més apreciat. La idea de l’heroi que sacrifica el seu interès personal per
ajudar els altres és molt important a Buffy.

Ser una caçadora de vampirs és dur. Al principi, a la primera temporada,
Buffy feia els sacrificis per tal de no ser la típica animadora. Ella no podia
tenir una relació normal amb la seva mare, ni podia tenir xicot. Res de tot
allò que és important per a les adolescents americanes. A la cinquena tem-

BUFFY I LA MORAL CRISTIANA NORD-AMERICANA

Què faria Buffy? La caçadora de vampirs com a
Guia Espiritual de Jana Reiss explora la dimen-
sió ètica i moral de la sèrie nord-americana que
es va deixar de rodar el maig de 2003.

L’autora analitza la popular producció televisiva
mostrant-ne com apareixen els temes espirituals
essencials de la cultura pop americana que revi-
uen les obres teatrals moralitzants de l’Edat Mit-
jana.

La protagonista s’enfronta a un poder malèfic ab-
solutament real i personificat mentre que Déu es
manté a una prudent distància, intervenint tan sols
de manera indirecta.
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porada, ella sacrifica la seva pròpia vida per salvar el món. Evidentment, fou
ressuscitada per tal que continués la sèrie.

L’autora intenta mostrar com Buffy va més enllà del que és habitual en aques-
tes produccions a l’intentar fer veure a l’espectador que les accions dels
personatges tenen considerables conseqüències.

Reiss explora els temes religiosos implícits a la sèrie i investiga què aporta
sobre l’amistat, l’honestedat, la redempció i el perdó.  L’assaig, no desprove-
ït de sentit de l’humor, intenta ser equànime  tot i que l’autora es reconeix
una fan, cosa força habitual entre els intel·lectuals i homes d’església ameri-
cans.

Reiss es va llicenciar al Wellesley College i al Princeton Theological Seminary
va aconseguir el seu doctorat en història de la religiositat americana.

Jana Reiss. What Would Buffy Do? The Vampire Slayer As Spiritual Guide. San
Francisco: Jossey-Bass. 2004.

Manuel Carballal. «El regreso de Drácula», a: Más Allá de la ciencia, n183
(maig de 2004), p. 66-70.

Manuel Carballal, ens ofereix un article de títol totalment enganyós.

Comença tractant del canvi de la futura situació del parc temàtic de Dràcula,
per dedicar després quatre pinzellades a aspectes prou divulgats sobre Vlad
Tepes i Stoker i no sempre autèntics, com la mai demostrada vinculació
amb la Golden Dawn. La meitat de l’article es dedica a ovnis i fenòmens
paranormals a Romania, però sense cap relació amb el vampirs.
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