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EL MÓN DE LA CREENÇA EN ELS VAMPIRS

El dia 27 d’agost dues agències de notícies italianes, ANSA i Indymedia-Itàlia
es feien ressò d’un suposat cas de vampirisme a un llogaret de Sèrbia
(Lopušnik, lat 44° 21' 50 N, Long 21° 20' 51E). Un dona morta i enterrada
hauria trucat per telèfon a la seva família provocant l’esglai als pobletans
fent que aquests pensessin que es tractava d’un upir ja que la senyora perta-
nyia a una nissaga on s’havien donat casos.

Segons ANSA la font d’informació eren els rotatius de Belgrad d’aquell dia,
en concret se’n citaven tres: Fra gli altri Glas (en realitat Glas-Javnosti), Kurier
(realment Kurir) i Balkan que no hem aconseguit localitzar, almenys com a
diari de la capital de la república balcànica.

El dia següent, la nota de premsa fou reproduïda almenys pel Corriere della
Sera1 (versió de Indymedia) i segurament per altres diaris –però no, per
exemple, per La Repubblica–, tal i com acostuma a passar en aquests ca-
sos.

Curiosament no hem aconseguit trobar agències de premsa o serveis infor-
matius en altres llengües i en altres indrets que publiquessin la notícia. Així
com una cerca per la xarxa permet localitzar fàcilment referències italianes,
no és possible fer-ho en cap més idioma, tret del serbi  i del català. Evident-
ment, potser sí que més agències van transmetre la notícia, però la impor-
tància mediàtica hauria d’haver estat mínima per no deixar cap rastre, ni tan
sols en els tres o quatre dies següents, després de divulgar-se els fets. Con-
trasta enormement amb el cas romanès de Marotinul de Sus en el qual la
premsa, sobretot l’americana, va estar publicant durant setmanes alguns
articles en mitjans d’abast diferent i que en molts casos encara poden ser
consultats a la xarxa.

SOBRE LA SUPERVIVÈNCIA DEL VAMPIRISME A SÈRBIA
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L’agencia ANSA, titulava la notícia amb  « Serbia: Allarme vampiro nel villaggio
di lopusnik». Inmediatament afegia: «Una petizione popolare contro un
vampiro». La part narrativa començava esmentant a Calmet i el seu tractat,
així com el comte Dràcula per referir-se, en certa ironia, a que a «Lopusnik
[sic], a la Sérbia central, els habitants espantats havien demanat per escrit
l’exhumació d’un cadàver “sospitós”»2.

Per la seva banda, Indymedia encapçalava amb «Una petizione popolare per
riesumare [exhumar] il cadavere. “Non è morta, mi ha telefonato”», per afegir
inmediatament i com a text recollit literalment que «Proviene da una famiglia
di vampiri»3.

De fonts italianes ho va treure l’escriptor reusenc Andreu Sotorra que la in-
clogué  el 30 d’agost en el seu web, fent present la notícia en català a la
xarxa comentada a la seva manera.4.

Les fonts de les dues agències italianes5 només difereixen en detalls en el
redactat i algun apunt complementari. L’esquema narratiu el reproduïm a
immediatament a continuació.

Torna la psicosi dels vampirs en el llogaret de Lopusnik [sic], no massa lluny
de Belgrad, a causa de l’estranya aparició d’una dona que es creia morta. Pe
això la comunitat local ha demanat a la prefectura que realitzin una exhuma-
ció del cadàver de la suposada vampiressa.

El fet que avui ocupa a la premsa de Belgrad té l’origen en la mort, en un
accident de carretera, d’un dona, Olgica Stanisavljevic, de 57 anys, membre
d’una família fortament supersticiosa. Poc després dels funerals, el marit i el
fill van rebre una trucada de la difunta. «Estic bé, sóc en una casa de repòs
per a ancians, agafeu l’automòbil i veniu-me a buscar» va dir sense donar
cap adreça. «La veu sonava com la seva, n’estem segurs» varen indicar els
familiars a la policia quan demanaven l’exhumació del cos.

Paral·lelament a la negativa, corre la veu pel poble que l’avi de la difunta era
un vampir. «Dos anys després d’estar mort i enterrat fou vist donant un tomb
pel fossar», digué Gordana Aleksic, una veïna. La comunitat es va veure
obligada a recorre a una fetillera local, molt abundants a la zona, per tal que,
a través d’un ritus màgic, el suposat vampir s’estigués quiet a la seva tomba.

L’explicació racional passa evidentment pel fet que es tracti d’un error de
canvi d’identitat i que la dona, després de l’accident, no hagi recuperat la
memòria fins un temps després. Ara bé, quasi tot el poble està convençut
que després d’haver acabat amb el vampirisme del seu avantpassat ara
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Visió parcial de la necrològica
d’Olgica Stanisavljevic

hauran de fer front de nou a aquest
«esperit invasor».

Kurir titula el seu article amb un clar i
expressiu «Olgica convertida en un
vampir?»6. En aquest cas la veïna en-
trevistada és Gordana Askic, però no

ha de ser necessàriament la  mateixa Gordana Aleksic citada per ANSA, ja
que els dos cognoms existeixen a Sèrbia.

Però no tots els textos de Belgrad que hem localitzat fan menció al vampir.
També hem apreciat una discrepància en l’edat entre les fonts, perquè uns
diuen 57 anys i els altres 54. Curiosament els textos que hem trobat amb
aquests trets són anteriors al 27 d’agost. Reproduïm íntegrament  el text de
Glas-javnosti aparegut el dia 22 d’agost:

«Mort misteriosa d’Olgica Stanisavljeviæc des de Petrovac a Mlava. Una
trucada telefònica des de la tomba.

Les Notícies sobre la possibilitat que estigui viva, sana i estàlvia han impres-
sionat els locals del poble Lopušnik. La conseqüència immediata ha estat
una sensació de gran incredulitat, mentre encara podien contemplar les
necrològiques penjades pel carrer. Al començament de maig d’aquest any,
va morir Olgica Stanisavljeviæc de 54 anys, mestressa de casa de Lopušnik
en un accident de trànsit, a la carretera local que va de  Petrovac en Mlava,
mentre anava amb una bicicleta.

Ni tan sols no van obrir el taüt.

Va ser ingressada a una clínica de Belgrad sense que es pogués fer res per
ella i, uns quants dies més tard, fou enterrada en el cementiri de Lopušnik
després que el cadàver arribés de Pozarevac. El taüt amb el cos d’Olga mai
no fou obert per la seva família, seguint el costum d’aquestes parts de Sèr-
bia. Un mes després de la seva mort i del funeral, es va estendre el rumor en
el poble que Olgica era viva i que havia contactat  amb la seva família per
telèfon, i que els demana que avisessin el seu marit Radosav i el seu fill
Sasa per tal que anessin a recollir-la a l’hospital.
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Les notícies que Olgica era viva han impressionat els residents del llogaret
que es mostraven incrèduls mentre passen diàriament davant de les llumi-
nàries en record de la difunta. És possible que Olgica estigui realment viva,
assenyala un dels seus veïns, Rada Zivkovic. La veritat és que la gent diu
moltes coses. Jo he escoltat que el seu fill Sasa va anar a l’estació de policia
de Petrovac a descobrir què hi havia de veritat i que allà li varen dir que no
sabien res sobre la presumpta resurrecció. Dragisa Stojkovic, una altra veï-
na de Lopušnik és de les que creuen que alguna cosa estranya passava. “Jo
he escoltat aquest matí que Olgica telefonà a la seva família des d’una
residència d’ancians de Belgrad. Si algú està gastant una broma a la seva
família, això és una maniobra indigna. Ells són pobres, però això no dóna
dret a jugar amb els seus sentiments. Això hauria de perseguir-se”» .

Igualment la revista d’actualitat Vreme, en la seva edició del 26 d’agost, feia
un breu resum amb contingut similar i atorgant-li una edat de 54 anys a
Olgica Stanisavljevi..»

Referències
1 «Una petizione popolare per riesumare il cadavere» a: Corriere della Sera (27
d’agost de 2004). Versió digital a: «www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/
08_Agosto/27/vampira.shtml» [Consulta 29 d’agost de 2004].
2 OT,  Serbia: allarme vampiro nel villaggio di lopusnik [sic]. ANSA. (27 d’agost de
2004 15:27). Extret de «wwwext.ansa.it/balcani/serbiamontenegro/
20040827152733054831.html». [Consulta 29 d’agost de 2004].
3 «Una petizione popolare per riesumare il cadavere». Indymedia-Itàlia. (27 d’agost
de 2004). Extret de «italy.indymedia.org/news/2004/08/610027.php». [Consulta 29
d’agost de 2004].
4 Andreu Sotorra. [Vampirs!] a El Llengüet. «www.andreusotorra.com/llenguet/
llenguet4.html». [Darrera consulta 12 de desembre de 2004].
5 ANSA, op. cit.  Indymedia-Itàlia, op. cit.
6 D. ST. Povampirila se Olgica?
7 D. St. «Misteriozna smrt Olgice Stanisavljevic iz Petrovca na Mlavi» in: Glas-javnosti
(22 d’agost de 2004). Extret de  «arhiva.glas-javnosti.co.yu». [Consulta 29 d’agost
de 2004].
8 «Vaskrsnuce», Meduvreme, Nedelja a Vreme, n 712 (26 d’agost de 2004). Extret
de « http://www.vreme.com/cms/view.php?id=389048». [Consulta 29 d’agost de
2004].

Jordi Ardanuy
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En els manuscrits xinesos del segle III a JC Chi-Wu-Lhi escriu que als di-
funts, abans d’enterrar-los, cal esperar que comencin a descompondre’s.
D’aquesta manera s’evita que un X’ing-shih habiti el cos de cap mort i es
possessioni del Po, l’ànima del difunt.

Per aconseguir-ho, els cadàvers eren exposats al sol per accelerar la seva
descomposició. Si no s’aconseguia, el millor era cremar el cos com més
aviat millor. Faivre afegeix1 que era necessari destruir tant el cos com el taüt
en el foc, al mateix temps i en un sol dia.

Per altra banda, Willoughby-Meade2 explica que no s’ha de permetre que un
gat estigui en la mateixa habitació que un cadàver ja que si saltés sobre ell
podria transmetre la seva naturalesa de tigre al Po que roman en el cos,
convertint-se, llavors, en vampir.

Tampoc s’ha de permetre que cap raig de llum solar ni lunar incideixi direc-
tament sobre el cadàver una vegada ha estat possessionat per un X’ing-shih
ja que el Po es veuria revitalitzat i donaria prou vigor al mort per fer actuar al
vampir.

Per això, quan el vampir era mort, es prenien moltes precaucions perquè el
taüt no filtrés cap feix de llum de la lluna plena, capaç de tornar-li a la vida.

Aquest vampir xinès se’l reconeixia per les seves llargues ungles i pel pèl
blanc que cobria el seu cos.

Durant el dia romania inert, però a la nit s’alçava de la tomba i xuclava la
sang dels passejants, i d’una manera tan ràpida que en poques hores podia
acabar amb la vida de moltes persones.

La forma d’alliberar-se d’un X’ing-shih quan atacava era tirar set dolls petits
de suc de jujubo a la columna espinal del monstre. Si se sospitava d’algun
cadàver el millor era esquarterar-lo durant el dia, quan jeia al seu taüt.

Referències
1 Faivre, Tony (1962), Els Vampires: essai historique, critique et litéraire, Paris, Eric
Losfeld.
2 Willoughby -Meade, Harold R. (1929). Paguen regeneration, Chicago, University
Press.

EL X’ING-SHIH



6

UN NOU LLIBRE QUE EXPLORA LA GÈNESI DE DRÀCULA

Si bé el castell de la història de terror està a
Transsilvània, l’escriptor Bram Stoker s’inspirà
en gran part a Alemanya per crear el famós com-
te, segons sosté l’escriptor Paul Murray en una
nova biografia de l’autor irlandès.

En el llibre, l’escriptor Paul Murray destaca que
la majoria de les històries d’horror britàniques
tenen lloc en l’ambient germànic.

Frankenstein (1818) de Mary Shelley, per exem-
ple, està ambientada en Ingolstadt i Ginebra, i a
finals del segle XVIII aparegueren tantes novel·-
les angleses de terror sobre vampirs en Estíria,
que fins i tot hi ha sàtires sobre això.

Segons Murray, en un principi, Stoker decidí que el Comte Dràcula fos aus-
tríac, i que la novel·la comencés a Baviera. Així ho demostra un manuscrit
trobat en el llegat d’Stoker amb el títol L’hoste de Dràcula, en què el narrador
anglès viatja des de Munic al camp durant la nit de Walpurgis.

El fill d’Stoker conta en aquesta biografia que l’episodi estava previst com a
introducció a Dràcula, però finalment va ser suprimit.

Poc abans de ser enviat a impremta també es va treure l’escena final, en la
qual s’ensorra el castell de Dràcula i Murray comenta que aquest final recor-
da massa a El crepuscle dels déus de Richard Wagner.

Stoker era un admirador del compositor alemany, però més forta va ser la
influència del Faust de Goethe. Stoker treballava bàsicament com a repre-
sentant de l’actor anglès Sir Henry Irving i entre els seus papers figurava el
de Mefistòfil:  «Faust fou una inspiració per al Dràcula d’ Stoker», opina Murray.

També l’antagonista de Dràcula, el caçador de vampirs professor Van Helsing,
anava a ser un alemany, en un principi; i, es basava, segons Stoker, en un
model real.

Segurament, Dràcula fou traslladat a Transsilvània perquè aquella regió de
Romania ja era considerada part d’Orient. Era una manera de reforçar la
contraposició Orient- Occident.
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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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