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Portada: Mapa de Romania amb les seves regions tradicionals 

«The vampire in Roumania» 
d'Agnes Murgoci

Un dels articles més coneguts i citats sobre el tema del vampirs és «The 
Vampire in Roumania» d’Agnes Murgoci, nascuda Kelly, publicat en el volum 
37, número 4 de la revista Folklore, corresponent a desembre de 1926 (p. 
320-349), però que evidentment es va publicar més tard, car el propi article 
anota que el text procedeix d’una conferència llegida el 4 de maig de 1927 a 
la seu de la Folklore Society.
Agnes Kelly va nàixer a Fullarton, a l’estat d’Austràlia Meridional l’any 1875. 
Va estudiar zoologia en el Bedford College de Londres i posteriorment a 
la Universität von München on va ser la primera dona en aconseguir un 
doctorat en zoologia l’any 1900.
Va conèixer a Londres el seu futur marit, el geòleg romanès Gheorghe 
Murgoci (1872-1925) i després de casar-se, establerta ja a Bucarest, es va 
dedicar a la recerca del folklore romanès.
Agnes Murgocy es va sentir fascinada pel rerefons dels contes de fades 
d’aquell país i la relació entre el cos i l’anima plural que emana de les 
cultures primitives precristianes; i, d’aquí, el seu interès pels vampirs.
A més de diversos articles, va publicar l’any 1918 Rumania and the 
Rumanians (Anglo-Rumanian Society, Londres).
Va morir l’any 1929 a l’Illa de White. Després de la seva mort la revista 
Folklore va publicar en forma d’article una altra conferència del 19 de juny 
del mateix 1929 signada per ella i per Helen B. Murgoci1 sota el títol «The 
Devil in Roumanian folklore». Va ser publicada en el volum 40, número 2 
de la revista Folklore corresponent a Juny de 1929 (p. 134-167) amb la 
indicació que era ja difunta.

Sobre la nostra versió

El fet que la comunicació correspongui a una conferència i a l’època de 
publicació, fan que les referències bibliogràfiques no siguin completes. La 
major part dels textos citats són de la revista Ion Creanga i, tret d’un cas, 
no s’indica l’any de publicació. Potser cal entendre que totes corresponen a 
1914 o potser als anys anteriors al del volum VII si cada volum representa 
un any. Tampoc anota el títol de l’article. Ion Creanga portà el nom d’un 
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escriptor i mestre d’escola romanès (1837 o, 1839 – 1889), conegut també 
per Nică al lui Ştefan a Petrei, Ion Torcălău i Ioan Ştefănescuwas.
Respecte la presentació del text, hem respectat les notes de l’autora que es 
presenten a peu de pàgina, mentre que les nostres es presenten al final del 
text. Aquestes últimes corresponen essencialment a informació geogràfica 
sobre els topònims citats. També es proporciona un suport cartogràfic per  
facilitar el seguiment de l’article.
Precisament, un dels problemes que presenta la localització dels topònims 
són els canvis de fronteres des de l’any 1926. És el cas de Basaràbia que 
incloïa l’actual República de Moldàvia i alguns territoris de l’actual Ucraïna 
i que es va estar unida a Romania des del 9 d’abril de 1918 fins a finals de 
juny de 1940 com a conseqüència del pacte Ribbentrop-Molotov (1939). 
Exactament el mateix que el nord de la Bucovina que va ser sobirania 
romanesa entre el 27 de novembre de 1918 − encara que la major part de la 
població era ucraïnesa− fins que fou annexada a l'URSS com a resultat del 
mateix pacte germanosoviètic. Actualment, segueix dividida entre Romania 
i Ucraïna tot i la breu ocupació romanesa dels anys 1941 a 1944, durant la 
SGM.

Notes
1 Deu tractar-se de la seva filla que, en casar-se el 1930, adoptà el cognom 
Hugh Herklots.

      Jordi Ardanuy

Primera pàgina de l'article original de 
la revista Folklore
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El vampir a Romania
El folklore sobre vampirs és d’especial interès per la llum que ofereix sobre 
les idees primitives sobre el cos i l’ànima i sobre la relació d’ambdues 
després de mort.
A Rússia, Romania i als Estats Balcànics hi ha una idea – de vegades vaga,  
d’altres bastant definida – que l’ànima no deixa el cos al morir i entra en 
el paradís, sinó que ho fa quaranta anys després de mort. Es suposa que 
es pot demorar durant anys i que quan això succeeix la descomposició es 
demora. A Romania, els cossos són exhumats als tres anys després de la 
mort en el cas de nens, als quatre o cinc per una persona jove; i als set anys 
en el cas d’una persona d’edat. Si la descomposició no és completa, se 
suposa que el cadàver és un vampir; si és completa i els ossos són blancs i 
nets, és senyal que l’ànima ha entrat en el repòs etern. El ossos són netejats 
amb aigua i vi i dipositats sobre roba blanca, s’ofereix un servei religiós i són 
reenterrats. 
A la Bucovina1 i comarques veïnes hi va haver una orgia d’enterraments i de 
reenterraments durant els anys 1919 i 1920, no només van ser de persones 
mortes d’epidèmies i desgràcies, sinó també van ser desenterrada gent que 
havia mort durant els primers anys de la guerra2.
Actualment es considera excepcional que un esperit pugui reanimar el seu 
cos i camini com un vampir, però en una narració citada més a baix s’explica 
que una vegada van ser tan comuns com les fulles d’herba. Sembla que 
en la fase més primitiva de la creença en els vampirs s’acceptava que tots 
els esperits desitjaven el mal als que es queden i que s’havien de prendre 
mesures especials en tots els casos per a evitar el seu retorn. El vampir més 
típic és, per tant, el cadàver reanimat. Podem anomenar a aquest tipus el 
vampir mort. 
La gent destinada a convertir-se en vampirs després de morta pot ser capaç 
en vida d’enviar les seves ànimes i, fins i tot, els seus cossos a vagar a les 
cruïlles amb cadàvers reanimats. Aquests tipus s’anomenen vampirs vius. Es 
barreja amb la bruixa ordinària o el bruixot, que podia trobar d’altres bruixes 
i bruixots, ja sigui en el cos o com un esperit.
Un tercer tipus de vampir és el vârcolac, el qual es menja el sol i la lluna 
durant els eclipsis. Un vampir típic del tipus cadàver reanimat podria tenir els 
atributs d’un amant, com a William and Helen d’Scott3. El zmeu podria ser 
també fins a aquest punt un amant.
L’striga (plural strigele) no són realment vampirs, encara que són confosos 
de vegades amb ells. Són esperits, ja siguin de bruixes vives, que aquestes 
envien com un centelleig, o de bruixes mortes que no poden trobar descans. 



168 169

Mapa amb els límits actuals de Romania i els de l'any 1926. 

Aquestes strigele es reuneixen en nombres senars, set o nou. Es troben en 
muntanyes rocalloses, ballen i diuen: 

Nup, Cuisnup,
In casa cu ustoroi nu ma duc

[Nup, Cuisnup. No entraré a cap casa, qualsevol casa on hi hagi all]

Se’ls veu com petits punts de llum flotant a l’aire. Llurs balls són 
exquisidament preciosos.  Set o nou llums comencen en línia i llavors formen 
diverses figures, acabant formant un cercle. En acabar la seva dansa, poden 
fer mals als humans. 
Pel que fa als noms usats per als vampirs, morts i vius, strigoi (femení 
strigoica) és el terme romanès més comú i moroii potser és el següent més 
habitual. Moroii és menys utilitzat que strigoi. També trobem strigoi, moroii 
i vârcolaci, i strigoi i pricolici utilitzats com si tots fossin ocells del mateix 
plomatge. Un terme transsilvà és şişcoi. Vârcolaci (svârcolaci) i pricolici 
són de vegades vampirs morts i d’altres animals que mengen la Lluna. La 
paraula en ruteni per al vampir mort és Oper. A la Bucovina, s’utilitza vidme 
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per a una bruixa; cobreix els motius per els quals  strigoi és utilitzat per un 
vampir viu, però mai per a un vampir mort. Els Diavoloace, éssers amb dues 
banyes i esperons als costats i peus, són molt similars als vidme.
Com el Dr. Gaster em recorda, en molts desencantaments trobem frases 
com 

De strigoaica, de strigoi, 
Şi de case cu moroi. 

[De la strigoica, de l’strigoi i d’una llar amb morois]

De deochetori şi de deochetoare, 
De moroi, cu moroaiça, 
De strigoi cu strigoaica.

Mapa del territori actual de Romania i les regions que formaven part 
d'aquest estat l'any 1926. A l apàgina següent s'indiquen a quins 
estat pertanyen a l'actualitat aquestes regions. 
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[Dels i de les que fan el mal d’ull, dels moroi  i de les moroaiça, dels strigoi  
i de les strigoaica]. 

Ci, îi dracul cu drăcoaica, striga cu strigoiul,
Deochiu cu deochitorul, pocitură cu pocitorul, 
Potca cu potcoiul

[El diable i la diablesa, la striga4 amb l’strigoi, el pres d’ull amb el seu 
llançador5, l’embruix amb el fetiller, la baralla amb el mal factor].

De vegades Ciuma, la plaga, està convidada a la festa. L'strigoi i el moroi 
són quasi inseparables, caçant, no obstant això amb bruixes, bruixots i 
diables. 
Els esperits de la naturalesa (ieldele i dânsele) habitualment tenen els seus 
propis encanteris, per això treballen a part dels vampirs i bruixots, que són 
éssers d’origen humà. Mentre que els esperits de la natura estan a banda 
dels faedors del mal més humans, que agrupen junts tant els vius com els 
morts, el llançador del pres d’ull i el fetiller són homes vius, encara que 
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vampirs potencials. El vampir, de fet, constitueix una transició convenient 
entre els faedors del mal i el diable, que se sembla al vampir mort en el fet 
que no està viu. 
El vampir (un cos reanimat) i el diable (un esperit) no han d’assemblar-se, 
estrictament parlant, però el camperol troba dificultats a l’imaginar-se un 
esperit sense un cos, conceptuant el diable en forma d’un corb o d’un gat o, 
fins i tot, en una forma quasi humana. El diable és un objectiu per als llamps 
de Sant Elies i pot ser petrificat per un d’ells. Fins i tot l’esperit d’un home viu 
separat del seu cos ha de tenir algun cos o forma. A Transsilvània es creu 
que molta gent pot projectar la seva ànima com una papallona. A Vâlcea6 les 
ànimes dels vampirs es consideren que s’encarnen en arnes calavera les 
quals, quan són atrapades, han de ser empalades en una agulla i fixades a 
una paret per a prevenir els seus vols ulteriors. Una cosa petita i graciosa 
que aleteja a l'aire com una papallona o arna és el més a prop que els 
camperols poden arribar de la idea d’un esperit pur. El camperol a Siret7 
va fer un pas més quan concep l’ànima com un centelleig. Ell va més enllà 
d’allò tangible. 
La creença en els vampirs ha causat problemes sovint a les autoritats de 
Romania. Vasile Alexandrescu Urechia, a la seva Istoria românilor (Història 
de Romania, 1891-1902) cita el següent: «El 12 de juliol de 1801 el bisbe de 
Siges va enviar una petició al governador de Valàquia per tal que ordenés 
al seus governants de les províncies no permetre més que els camperols 
de Stroesti8 exhumessin els cadàvers, que ja havien estat desenterrats dos 
cops per ser vârcolaci» (terme utilitzat aquí en lloc d’strigoi).
A la Biserica Ortodoxă Română (any 289) es llegeix el següent: 
«L’arquebisbe Nectari (1812-1819)10 va enviar una circular a tot el seu alt 
clergat (protopopes) exhortant-los a esbrinar en quines demarcacions es creu 
que els morts es converteixen en vampirs. Si apareixia un cas de vampirisme 
ells no estaven en llibertat de cremar el cos, sinó que havien d’ensenyar la 
gent com s’havia acordat en els escrits de l’església».
La següent narració de vampirs procedeix d’ Ion Creanga11, publicació sobre 
literatura i art tradicional popular. Era editada pel meu difunt amic Tudor 
Pamfile, un dels folkloristes romans més competents i treballadors que 
han hagut. Les històries a Ion Creanga van ser recollides per observadors 
curosos i publicades en la mesura del possible amb les paraules exactes 
dels camperols.
El següent text és responsabilitat de N. I. Dumitraşcu [Ion Creanga vol. vii. 
(1914), p. 165]12:

«Fa uns vint o trenta anys (des 1914) va morir un pagès anomenat 
Mărín Mirea Ociocioc, a la població d’Afumati a Dolj13. Es va 
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observar que els seus parents també van morir, un rere l’altre. Un 
tal Badea Vrajitor (Badea el bruixot) el va desenterrar. El mateix 
Badea, introduint-se posteriorment en el bosc fins a la frontera en 
una nit freda d’hivern, va ser devorat pels llops. Els ossos de Mărín 
van ser ruixats en vi; es va celebrar un ofici religiós en la seva 
presència; i, van ser retornats a la tomba. Des d’aquell moment no 
hi van haver més morts a la família.
Fa uns quinze anys, a Amărăşti14, al nord de Dolj, va morir una 
dona vella, la mare del camperol Dinu Gheorghiţa. Després d’uns 
mesos els nens de la seva filla gran van començar a morir. Els 
fills de la dona estaven preocupats, van exhumar-la una nit, la van 
partir en dos i la van enterrar de nou. Malgrat tot les morts no van 
cessar. La van desenterrar un segon cop i què van veure? El cos 
sencer sense cap ferida. Era una gran meravella. Se la van endur i 
la van transportar al bosc i la van posar sota un gran arbre en una 
zona remota del bosc. Allà la van esventrar, li van traure el cor del 
qual fluïa sang, el van tallar en quatre parts que van posar en caliu 
i el van cremar. Van agafar les cendres i les hi van donar a beure 
a les criatures barrejades amb aigua. Van llançar el cos al foc, la 
van cremar i varen enterrar les seves cendres. Llavors les morts es 
van acabar.
Fa uns vint o trenta anys va morir un home esguerrat i solter de 
Cuşmir, al sud de Mehedinţi15. Poc després, els seus parents van 
començar a morir, o van caure malats. Es van queixar que una 
cama se’ls secava. Això va passar a diversos indrets.  Què és podia 
fer? “Potser és l’esgarrat, desenterrem-lo”. Ells el van exhumar un 
dissabte a la nit i el van trobar tant roig com el roig i situat en una 
cantonada de la fossa. Ells el van esventrar i van prendre les 
mesures habituals. Van extreure el cor i el fetge, els van cremar 
sobre el caliu i van donar les cendres a la seva germana i d’altres 
parents que estaven malalts. Les van prendre begudes barrejades 
amb aigua i van recuperar llur salut.
A Cuşmir una altra família va començar a patir morts freqüents i 
les sospites van recaure en un home vell, mort feia temps. Quan el 
van desenterrar, el van trobar assegut com un turc16 i tan roig com 
el foc, havia devorat gairebé tota una família d gairebé tota una 
família dves i forts. Quan van tractar de treure’l es va resistir, brut i 
horrible. Ells li van donar alguns cops de destral, el van treure, però 
no podien tallar-lo amb un ganivet. Van agafar una falç i una destral, 
li van extreure el cor i el fetge, els van cremar i els van donar de 
beure a la gent malalta. Van beure i recuperar la seva salut. El vell 
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va ser enterrat novament i les morts es van aturar.
A l’indret de Văguileşti, a Mehedinţi, hi havia un camperol, Dimitriu 
Vaideanu, d’origen transsilvà, que s’havia casat a Văguileşti i s’hi va 
establir. Els seus fills van morir un darrera l’altre; set van morir als 
pocs mesos de nàixer i algun altre de més gran també havia mort. 
La gent va començar a qüestionar-se quina podia ser la causa 
de tot això. Es van reunir tots i resolgueren dur un cavall blanc al 
cementiri una nit i veure si passava sobre les tombes dels parents 
de la seva dona. Van fer això i el cavall va saltar per sobre de totes 
les tombes fins que va arribar a la fossa de la sogra, Joana Marta, 
que havia estat una bruixa coneguda a tot arreu. Llavors el cavall 
es va aturar, colpejant el terra amb la pota, renillant i esbufegant, 
incapaç de passar per sobre de la tomba. Probablement hi havia 
alguna cosa impia allà. A la nit Dimitriu i el seu fill van agafar 
espelmes i van anar a excavar la fossa. Però es van horroritzar 
amb el que van veure. Ella estava allà, asseguda com un turc, 
amb els cabells llargs caient-li sobre la cara, amb tota la seva 
pell ruborosa i amb les ungles dels dits de les mans terriblement 
llargues. Van ajuntar rastrolls, encenalls i trossos de creus velles, 
van abocar vi sobre d’ella i li van posar palla i van encendre un foc 
amb tot. Llavors van tornar a enterrar-la i van tornar a casa». 

Lleugerament diferents són els mètodes descrits per d’altres observadors en 
altres demarcacions: 
A Romanaţi17 el vampir era desenterrat, desvestit i posat en un sac. Les 
robes eren retornades al taüt i ruixades amb aigua beneïda. El taüt se’l 
retornava a la fossa i aquesta es tancava. Un home fort transportava el cos 
al bosc. Se li extreia el cor, es tallava a trossos el cos i es cremava una peça 
rere l’altra. Finalment es cremava el cor i els presents s’apropaven per a 
què el fum passés sobre ells i els protegís del mal. Aquí, com en altres llocs, 
s’emfasitzava que la cremació havia de ser completa. Si el tros més petit de 
les restes òssies romania sense cremar, el vampir podia sorgir de nou d’ell. 
A Zârneşti quan la18 vampir és desenterrada, se li posen forquilles de ferro 
en el seu cor, ulls i pit i se la torna a enterrar amb la seva cara boca avall. 
A Mehedinţi de vegades es considerava suficient portar el cadàver força 
lluny cap a les muntanyes i deixar-lo allà. Això és compatible encara que no 
sembla tan eficient amb el pla grec de portar el cos del vampir pel mar fins 
a una illa. 
El mètode més general per a enfrontar-se amb un vampir és com segueix: 
S’ha d’exhumar en dissabte, perquè tots els altres dies estarà vagant lluny de 
la tomba. Llavors travessar-li una estaca a través del melic o treure-li el cor. 
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El cor podria ser cremat sobre carbó vegetal o en una foguera; o podria ser 
bullit o tallat en trossos amb una falç. Si el cos es crema, les cendres s’han 
de recollir. Alguns cops es desfan d’elles llançant-les al riu, però habitualment 
es barrejaven amb aigua i les donaven a beure a la gent malalta. També 
eren utilitzades per a ungir nens i animals com a mitjà de conjurar quelcom 
impur. De vegades, això no obstant, el flagell d’un sacerdot és suficient per 
a mantenir el vampir a la seva tomba.
Els tests per a determinar si un mort és un vampir o no són els següents:

1. La seva família i el seu bestiar i possiblement el bestiar de tota la població, 
morirà ràpidament un darrera de l’altre.

2. Ell torna durant la nit i parla amb la família. Podria menjar-se el que trobi 
en els plats i colpejar coses. O podria ajudar amb les tasques de casa i 
tallar la llenya. Les dones vampir també retornen als seus fills. Hi havia 
un vampir hongarès que no se’l podia mantenir allunyat, fins i tot ni pel 
sacerdot ni amb l’aigua beneïda.

3. El sacerdot llegeix un servei a la tomba. Si el mal que s’està produint no 
cessa, és un mal senyal.

4. Es pot trobar un forat de la mida aproximada d’una serp a prop de la 
tomba d’un mort. Si és així, es tracta d’un signe d’un vampir, perquè els 
vampirs surten de les tombes precisament per aquests forats. 

5. Fins i tot durant el dia un cavall blanc no passarà per sobre de la tomba 
d’un vampir, però s’atura, esbufega i renilla.

Mapa amb 
la divisió 
administativa  
actual de 
Romania. 
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6. De manera similar un ganso tampoc passarà per sobre de la fossa d’un 
vampir.

7. En exhumar el cadàver, si és un vampir se’l trobarà:

a. Amb la cara ruborosa, fins i tot mesos o anys després de 
l’enterrament.

b. Amb la cara tombada cap avall19.
c. Amb un peu cap enrera i forçat a la cantonada de la fossa o del 

taüt. 
d. Si alguns parents han mort, la boca estarà vermella amb sang. Si 

només ha malmès i arruïnat les coses de la casa i menjat el que podia 
trobar, la boca estarà coberta de farina de blat de moro. 

 
Si el vampir no és reconegut com a tal i les seves accions són inofensives, 
continua amb la seva mala conducta durant set anys. Primer ataca els 
seus parents, després ataca la gent i animals de la seva població i de la 
comarca. Després passa a una altra comarca o  on es parlen altres llengües 
i es converteix en un home un altre cop. Es casa i té fills i, després que 
morin, tots es converteixen en vampirs i s’alimenten dels parents de la seva 
mare. Com la senyoreta Durham diu, l’acció d’un vampir probablement està 
suggerida per les epidèmies que exterminen famílies i poblacions en els 
països de l’Europa sud-oriental. Tanmateix, si assumim un vampir per a 
cada epidèmia, seran només menys abundants que la gespa.  
En el cas que es temi que algun home pot esdevenir un vampir, s’han de 
prendre precaucions a l’enterrament o poc després. Com els suïcides són 
vampirs potencials, s’han de desenterrar de seguida de les seves fosses i 
introduir-hi aigua que corri. Un home pot saber que va nàixer amb un amni i 
advertir del que cal fer per a salvar la família d’un desastre. O els seus familiars 
poden saber del perill i protegir-se contra ella. Hi ha diversos mètodes per 
a evitar aquest perill i uns quants es poden utilitzar al mateix temps. El més 
comú és travessar una estaca a través del cor del melic. A Vălcea és suficient 
introduir una agulla en el cor, però a Bulgària és un ferro roent el que es clava 
en el cor. S’han d’introduir petites pedres i encens a la boca, nas, orelles i 
melic; i, sota les ungles, "de manera que el vampir pugui tenir alguna cosa 
per rosegar". També es pot posar all a la boca. En el taüt es pot col·locar mill, 
o bé a la boca o al nas, de manera que el vampir es demorarà molts dies fins 
que hagi menjat el mill. El cos s’ha col·locar cap a vall en el taüt. Si es tracta 
d’un segon enterrament, el cadàver s’ha de girar el cap envers els peus. 
Es pot col·locar un clau a la llengua. El taüt ha de ser lligat amb enfiladisses 
de roses salvatges o altres tires de fusta. A Teleorman, quan la gent va a la 
casa del mort el tercer dia per a cremar encens, prenen nou filoses, que es 
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claven a la tomba. Si el cos s’hagués d’aixecar, seria foradat per elles. Ells 
també porten les restes de lli o cànem, les aboquen a la tomba i li calen foc, 
de manera que es rosteixen els vampirs. 
Encara que en el folklore romanès els vampirs i els dimonis són força semblants, 
jo no he trobat fins ara cap cas en el qual el cos mort és presumptament 
reanimat per un diable i no per la seva pròpia ànima. Tanmateix, això és el 
que Ralston explica que succeeix en el seu Russian Folk Tales20. A Sèrbia 
i a Bulgària s’ha d’introduir un clau a la nuca, així com també una estaca a 
través del cor, per tal que el diable que té la intenció d’utilitzar el cos com un 
vampir no pugui ser capaç de dilatar la pell. 
Les causes del vampirisme són diverses. Els romanesos pensen que un home 
nascut amb un amni es converteix en vampir dins de les sis setmanes després 
de la seva mort. De manera similar, les persones que van ser dolentes i van 
fer maldats durant la seva vida. I més especialment les dones que han tingut 
a veure amb el maligne i amb conjurs i encanteris. Se sap que un home és 
un vampir si no menja all; aquesta idea també es troba entre els eslaus del 
sud. Quan un nen mor abans de ser batejat, es converteix en un vampir de 
set anys d’edat, i el lloc on va ser enterrat és impiu. Els homes que juren 
en fals per diners es converteixen en vampirs sis mesos després de la seva 
mort. Si un vampir llança una mirada sobre una dona embarassada i no se 
la desencanta, el seu fill serà un vampir. Si una dona embarassada no menja 
sal, el seu fill serà un vampir. Quan neixen set fills del mateix sexe, el setè 
tindrà una petita cua i serà un vampir. Un home mort es converteix en un 
vampir si un gat salta sobre ell; si un home passa per sobre d’ell, o fins i tot 
si l’ombra d’un home recau sobre ell. Alguns romanesos creuen que si algú 
està destinat a ser un vampir, es convertirà tant si vol com si no. Llavors, 
durant la seva vida, quan dormen, la seva ànima surt per la seva boca com 
una petita mosca. Si, durant el son, se li dóna la volta de manera que el cap 
queda on abans eren els peus, l’home mor.
Altres romanesos creuen que fins i tot quan un nen neix amb una amni, és 
a dir, han nascut per a ser vampirs, s’hi pot fer alguna cosa per a solucionar 
la situació. En primer lloc, la membrana amniòtica ha de trencar-se 
immediatament, de manera que el nen no pugui empassar-se’l i romangui 
com a un malèvol vampir, fent el mal d’ull tota la seva vida i acabar amb els 
seus parents després de mort. La llevadora ha de sortir al carrer amb el nadó, 
després de ser rentat i embolicat. Si es tracta d’una casa excavada, la meitat 
sota terra, ha de passar per la part superior, en cas contrari per la de darrera; 
i, cridà en veu alta amb el nadó als seus braços, "Escolteu tots, ha nascut un 
llop, ha nascut a la terra. No és un llop que es menjarà la gent, sinó un llop 
que treballarà i portarà sort". Fent això, el poder del vampir es trenca i el mal 
es torna bé, car els vampirs, que ja no ho són més, duen sort.
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Si un home mort, un presumpte vampir, té un germà nascut el mateix dia o 
mes de l’any que el sospitós, existeix un gran perill que el mort converteixi el 
seu germà viu en un vampir. Això ha de ser evitat per un procés anomenat 
"treure el ferro." S’agafa una cadena de ferro de les que s’utilitzen per penjar 
l’olla sobre el foc o en carros de bous i es posa al voltant dels dos germans. 
Els extrems es tanquen i obren solemnement tres vegades i, en general, el 
sacerdot llegeix un servei religiós. Quan s’obre el ferro per última vegada, el 
germà viu és lliure, – ja no està en perill d’esdevenir un vampir–.
Hi ha diversos trets que són distintius únicament del vampir mort, altres 
comuns als vius i als morts; i, un gran nombre que pertanyen només als 
vampirs vius i a les bruixes. Es diu que l’Strigoi es troba el moroii i el vârcolaci 
en els límits i decidir sobre el seu programa del mal per a l’any vinent, qui serà 
assassinats i per qui. En altres llocs es diu que en aquests mateixos límits, 
on ni el cucut canta ni el gos borda, els vampirs morts es troben amb els vius 
i els ensenyen tot tipus de conjurs i encanteris. Es troben també en fossars, 
en ruïnes o cases abandonades; o, al bosc. Es poden barallar entre si i lluitar 
utilitzant la llengua de la bregadora21 de cànemI, o més rarament, espases, 
com a armes. Una vegada, un home que caminava al voltant d’un cementiri, 
va trobar-se un vampir que el va obligar a portar la seva bregadora de cànem 
per a ell. L’home gairebé no va poder arribar a casa i va haver d’estar malalt al 
llit durant molts mesos. Un altre home va veure una dona vampir a prop d’un 
cementiri i va llançar-li’n una. Ella va provocar una malèfica ventada dirigida 
cap a ell que el va fer caure i es van dur els seus sentits. Mai no va recuperar 
la raó. L’apoplexia també és la causa de l’embruix d’un vampir mort.
Els camperols que pensen més en vampirs vius que en morts ens diuen que 
surten dels límits de les poblacions, les dones juntament amb el seu cap i 
els homes amb el seu cap. Tenen signes que els permeten encisar a tots els 
éssers vius i fer el que vulguin amb ells. Pensant només en els vampirs vius, 
els pagesos de Mihalcea22 i de les rodalies ens diuen que són sobretot les 
dones les que són vampirs. Un pot estar especialitzat en gallines; un altre en 
ànecs; i, un altre pels llangardaixos. Prenen el «poder» (mana, en romanès) 

I La bregadora de cànem utilitzada pels camperols romanesos consisteix en una 
taula molt estreta, cavallet o suport similar. En un extrem té fixat un eix en forma 
d’H. Connectat amb aquest es troba la llengua, un objecte que és com un martell 
en forma de T, amb la part horitzontal de la T molt plana i ampla i sovint fet de 
ferro. Les tiges del cànem s’estenen sobre la taula en la direcció de la seva 
longitud i el cap del martell s’abat sobre elles una i altra vegada fins que queden 
ben triturades. De vegades, l’eix en forma d’H de la bregadora de cànem es troba 
al centre de la taula i hi ha una llengua en cada extrem. Quan això és així, dues 
dones poden bregar el cànem al mateix temps.
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d’aquests animals. Alguns prenen la llet i el «poder» de les dones. D’altres 
tenen un poder especial sobre el pa, sobre la pluja, sobre les gallines o sobre 
les abelles. Prenen el «poder» a les abelles i el duen a la seva mestressa. Si 
perden el seu «poder», ja no poden recollir mel i no tenen res per a menjar 
ni ells mateixos. Hi havia una vegada una dona que feia un pa que era tan 
bo que mig poble en menjava. Ningú més podia aconseguir un sabor tan 
agradable com el que ella obtenia. Això va ser perquè sabia com  prendre-li  
el «poder» del pa a d’altres dones.
És sobretot en la vigília de Sant Jordi23 que aquests vampirs van als límits 
per a fer-se amb la pluja i el «poder» dels animals i tenir-ne suficient per tot 
l’any. Si no agafen «poder» per a ells mateixos, el prenen per a aquells que 
els paguen. Ells porten el «poder» i la bellesa a les dones que paguen; també 
provoquen els homes a odiar les rivals que contracten. Ells poden prendre 
el «poder» de les dones i així emportar-se la llet de les mares en època de 
lactància. Ells poden convertir-se en cavalls, gossos o gats, per tal d’espantar 
la gent. Els vampirs femelles estan seques i tenen color vermell a la cara 
tant abans com després de la mort. Surten la vigília de Sant Andreu24 cap 
als límits, encara que acabin de donar a llum fills. Surten per la xemeneia 
i tornen esgotades i en parracs. Els vampirs homes són calbs i després de 
morts els creix una cua i peülles.
Quan un vampir es renta, la pluja cau del cel. Així, quan es produeix una 
sequera, els nobles envien a tots els seus homes a rentar-se, perquè algun 
d’ells podria ser un vampir. En el moment que qualsevol vampir es mulla 
la seva cua, la pluja cau del cel. Els vampirs no s’ofeguen, sempre suren 
per sobre. En general, vampirs especials (vius) tenen poder sobre la pluja. 
Tanmateix, unes fortes pluges a Zărneşti25 van ser causades suposadament 
per una nena recent enterrada que creien que era un vampir.
Els vampirs, ja sigui vius o morts, en general neixen més que fer-se. De 
totes maneres, un pagès de Strojineţi26 deia que hi ha una classe de vampirs 
femenins que en realitat són només meitat vampir, és a dir, no són vampirs 
de naixement, però se’ls ha instruït per a ser vampirs reals i com fer coses. 
Aquest vampirs encanten les vaques, prenen la forma de amants de les 
noies i les maten. Són ajudats per Sant Andreu, així que el sacerdot s’oculta 
d’ells quan s’apropa el dia de Sant Andreu. Tals vampirs estan vius, però 
després de la mort, caminen.
Hi ha una característica per la qual un vampir viu se’l pot distingir 
infal·liblement. Sabem que els vampirs lluiten amb bregadores de cànem. 
Si algú arriba a una casa i demana una d’aquestes bregadores, diu: «Vindré 
demà pel suport i l’eix en forma d’H de la bregadora de cànem». L’endemà 
ella vindrà. Llavors cal posar tres agulles al llindar amb les puntes cap amunt 
i alguns trossos d’all. Ella no podrà sortir de la casa fins que pugui passar a 
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l’altra banda de les agulles i eliminar l’all, de manera que anirà cap a la porta 
i tornarà una i altra vegada, demostrant que ella és un vampir (strigoica).
En general els vampirs morts surten cada nit excepte els dissabtes, quan 
es troben a les seves tombes. Els vampirs, que són cadàvers reanimats o 
esperits dels morts desapareixen, com tots els esperits malignes, amb el 
cant del gall. Els Vampirs que només són bruixes o bruixots poden sortir 
durant el dia tot l’any, igual que els altres éssers humans. El seu poder és 
més gran en lluna nova i es debilita a mesura que la lluna va creixent. Els 
dos moments de l’any en què es considera que els vampirs estan més actius 
són la nit de Sant Andreu i la nit de Sant Jordi. A Roşa27, es diu que els 
vampirs comencen a moure’s la nit de Sant Andreu i es separen després del 
Dia de Sant Jordi, després de les quals no tenen cap poder, perquè les flors 
i l’alfàbrega santa comencen a créixer, i això mostra que el poder de Déu 
està creixent. Aquesta afirmació és interessant, ja que mostra que el pagès 
concep Déu com un Déu de la fertilitat i els vampirs com habitants del món 
subterrani. A Popeca, es diu que els vampirs estan en el seu pitjor moment 
abans de la Pasqua. Això també confirmaria la idea de llur ésser sotmès per 
un Déu pujant. A Mihalcea, només poden moure de la nit de Sant Andreu 
a l'Epifania28. Quan el sacerdot canta Kyrie eleison29 els esperits malignes 
expiren fins a la vigília del proper Sant Andreu. A Siret es diu que estan 
lliures des de la vigília de Sant Andreu fins a la Transfiguració i de la de Sant 
Jordi fins Sant Joan.
Les precaucions contra la visita dels vampirs es prenen sobretot abans de la 
diada de Sant Andreu i la de Sant Jordi, però també abans del diumenge de 
Pasqua i el darrer dia de l'any. L'all manté allunyats els vampirs, llops i esperits 
malignes i el mill té una acció similar. Les vigílies de Sant Andreu de Sant 
Jordi i abans de la Pasqua i l’Any Nou, les finestres han de ser untades amb 
l’all formant una creu, l’all a la porta i a tota la casa; i també totes les vaques 
a l’estable han de ser fregades amb all. Quan els vampirs entren, ho fan per 
la xemeneia o pel forat del pany, de manera que aquests orificis requereixen 
una atenció especial a l’hora de ser fregats amb all. Fins i tot encara que la 
finestra sigui fregada amb l’all, és més savi mantenir-la tancada. Especialment 
la vigília de Sant Andreu, tots els llums s’han d’apagar i s’ha de posar tot a 
la casa de cap per avall, de manera que si un vampir arriba, no serà capaç 
de demanar a cap dels objectes de la casa que li obri la porta. És millor per 
a la gent no dormir en absolut, sinó explicar històries fins el cant del gall. Si 
vostè està explicant històries, els vampirs no poden apropar-se. Les dones 
han de seguir dient les seves oracions. També pot bategar amb la bregadora 
de cànem per mantenir els vampirs de distància. No és prudent deixar les 
bregadores de cànem o de pales on els vampirs poden apoderar-se d’elles, 
perquè els agrada muntar-hi. Els vampirs també els agrada tenir les llengües 
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de les bregadores de cànem com a armes i lluitar amb elles, fins que salten 
espurnes, de manera que les llengües mai no han de deixar-se fixades en 
les bregadores de cànem. Especialment la vigília de Sant Jordi, és sàvia la 
precaució de posar-se la camisa al revés i col·locar un ganivet o una falç 
sota el cap quan es dorm, amb la vora afilada cap enfora. També pot ser 
convenient dormir amb els peus on habitualment està el cap, de manera que 
si un vampir entra no et  trobarà.
Durant tot l’any és bo, especialment a l’hora foscana, no respondre mai fins 
que qui sigui ho faci tres vegades, car els vampirs poden fer una pregunta 
dues vegades, però no tres vegades. Si respons quan et parlen, poden 
torçar-te la boca, deixar-te mut, tallar-te el peu, o matar-te.
Hi ha un tipus especial de bruixa, vidme, que difereix en els seus atributs 
de la bruixa que se l’anomena vampir. Les vidme són dolentes, encanten 
la gent i roben nens. Déu els va dir: - "Déu no us ajudarà en el que esteu 
fent." Elles li van respondre: - "I nosaltres no l’ajudarem a ascendir" Així que 
Déu no va poder ascendir al cel. En altres llocs se’ns diu que Crist les va 
reprendre i li van respondre: - "Però no  ascendiràs on pensaves que aniries, 
perquè nosaltres et tallarem les teves ales, de manera que romandràs aquí 
a baix" En una tercera variant, aquesta discussió es presenta en el marc 
de l'Ascensió. És només després que Crist hagi arribat a un acord amb 
aquestes bruixes que podrà ascendir al cel.
El següent relat de vârcolaci, considerades les criatures que es mengen el 
sol i la lluna i per tant causen eclipsis, s’ha pres de l’opuscle de l'Acadèmia 
Romanesa Credinţele Ţăranului Român despre Cer şi Stele  (Creences 
dels camperols romanesos relacionades amb el cel i les estrelles), per I. 
Otescu.
Se suposa que els vârcolaci són diferents dels éssers de la terra. Causen els 
eclipsis de lluna i, fins i tot els de sol, muntant-se al cel i menjant-se la lluna o 
el sol. Alguns pensen que són animals més petits que els gossos. Uns altres 
que són dos gossos. Un grup diferent pensa que són els dracs, o algun tipus 
d'animal amb moltes boques que xuclen com un pop. Encara d’altres que 
són esperits i que se’ls pot anomenar també pricolici. Els atribueixen també 
diferents orígens. Alguns diuen que són les ànimes dels nens no batejats, 
o dels fills de pares no casats, maleïts per Déu i convertits en vârcolaci. 
D’altres diuen que sorgeixen si quan algú està fent farinetes de blat de moro, 
posa el bastó de les farinetes en el foc, o si, quan algú està escombrant la 
casa quan es pon el sol, escombra la pols en direcció del sol. Altres diuen 
que els vârcolaci s’originen a l'aire del cel, quan les dones teixeixen a la nit, 
especialment a mitjanit, sense una espelma, sobretot si llencen encanteris 
amb el fil amb què cusen. Per tant, mai no és bo cosir a la llum de la lluna, 
els vampirs i vârcolaci arriben fins al cel pel fil i es mengen el sol i la lluna. 
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Es subjecten al fil que es converteix en un camí per a ells. Mentre el fil no es 
trenca els vârcolaci tenen poder i poden anar on vulguin. Ataquen els cossos 
celestes, mosseguen la lluna de manera que apareix coberta de sang, o fins 
que res en queda. Però si el fil es parteix, el seu poder es trenca i se’n van 
a una altra part del cel.
Com és que la lluna surt sencera després d'un eclipsi si ha estat menjada? 
Algunes persones diuen que, com la lluna és realment més forta que els 
vârcolaci, aquests només són capaços de mossegar, però al final la lluna 
venç, perquè el món arribaria a la seva fi si realment la lluna fos menjada.
G. F. Ciauşanu en el seu Superstitiüle poporului Român30, informa que a 
Vâlcea es diu que aquests éssers se’ls diu vârcolaci perquè el seu esperit 
és vârcolaci. Són reconeguts pels seus rostres pàl·lids i la pell seca; i, pel 
dormir profund en què cauen quan van a la lluna per menjar-se-la. Però ells 
se la mengen només durant un eclipsi i quan el disc de la lluna és de color 
vermell o coure. L'enrogiment és la sang de la lluna, escapant de les boques 
dels vârcolaci i difonent-se sobre la lluna.
Quan l'esperit del vârcolac vol menjar-se la lluna, l'home a qui pertany 
l'esperit comença a cabotejar, cau en un son profund com si no hagués 
dormit durant diverses setmanes i es manté com si estigués mort. Si és 
despertat o mogut el somni es converteix en etern, perquè, quan l'esperit 
torna del seu viatge, no pot trobar la boca de la qual va sortir i no pot 
entrar-hi.
Durant un eclipsi els camperols de Vâlcea colpegen pales enceses  per 
a espantar els vârcolaci de la lluna. A Putna31 toquen les campanes de 
l'església. En altres llocs fan sorolls amb tenalles, graelles i ferros de tot 
tipus, colpegen safates i disparen les armes. Els Gitanos toquen el violí i el 
llaüt – qualsevol cosa per fer un soroll.
Algunes persones pensen que els vârcolaci tiren de la lluna i se’n desprenen 
quan estan cansats. Altres que la lluna s'allunya ràpidament d'ells i que 
poden tallar-ne una mica quan passa. El sol escapa  perquè el lleó sobre el 
qual munta es baralla amb els  vârcolaci. Alguns diuen que Déu ordena els 
vârcolaci menjar-se la lluna, de manera que els homes podrien penedir-se i 
eludir el mal. 
És curiós que la paraula vârcolac o vrykolakas32, que és el nom general per 
a un vampir a Macedònia i Grècia, s'utilitza excepcionalment en el sentit 
d'un vampir a Romania i, usualment, significa un animal que s'alimenta de la 
lluna. Vârcolac significa home llop, a Romania és un llop o predomina una 
significació animal; a Macedònia predomina un significat humà, però en cap 
dels països es perd la idea de devorar. .
Un nombre considerable d'històries de vampirs són del tipus de William i 
Helen d’Scott33: el vampir va a buscar l'estimada i se l'emporta  a la tomba.
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En la primera sèrie d'aquestes històries, el vampir estima una única noia i la 
busca quan està sola. En la segona sèrie ell la tria entre d'altres donzelles 
en una reunió a la nit i pot destruir totes les altres persones presents a la 
reunió.

La noia i el VampirII (Narració procedent de Rǎmnic Sărata). «Una 
vegada en un poble hi havia una nena i un jove que estaven 
profundament enamorats. Els seus pares no ho sabien i quan el 
jove va anar als pares de la noia amb una proposta de matrimoni, 
aquests ho van rebutjar, car el jove era pobre. Així que el jove es 
va penjar en un arbre i es va convertir en un vampir. Com a tal 
era capaç de venir a visitar la noia. Però, encara que la noia havia 
estimat l'home, ella no li agradava molt tenir a veure amb un esperit 
maligne. Què podia fer per escapar del perill i del pecat? Ella va 
anar a veure una dona sàvia i aquesta la va aconsellar què fer. El 
vampir va venir una nit per fer l'amor amb la noia i es va quedar 
fins tard. Quan va saber que era hora de marxar va dir: - «Bona 
nit» i es va disposar a marxar-se. La noia, seguint el consell de la 
vella sàvia, va fixar en la part posterior del seu abric una agulla que 
subjectava un extrem d’una gran bola de fil. El vampir se'n va anar 
i la bola es van anant desenrotllant durant una estona i després, 
de sobte, es va aturar. La nena va entendre el que havia passat i 
seguí la pista que donava el fil. Va seguir el traçat al llarg del camí i 
va trobar que entrava al cementiri i anava directament a una tomba. 
Allí entrava al terra i aquest era el final. Ella va tornar a casa, però 
la nit següent, quan va arribar el crepuscle, es va afanyar cap a 
l'església i es va quedar a certa distància de la tomba per veure què 
passava. No va passar molt temps abans que ella veiés el vampir 
sortir, anar a una altra tomba, obrir-la, menjar-se el cor de l'home 
mort enterrat allí i després marxar cap al poble per a visitar-la. Ella 
va seguir-lo al sortir de l'església.
“On eres aquesta nit i què has vist?” -Va preguntar el vampir 
després de saludar-la. “On era jo? Enlloc, no he vist res”, va dir la 
noia El vampir va continuar – “T’adverteixo que, si no m’ho dius, el 
teu pare morirà” “Deixa’l morir, no sé res, no he vist res i no puc dir 
res”. “Molt bé “, va dir el vampir, i efectivament als dos dies el pare 
de la noia havia mort. Va ser enterrat amb tots els ritus escaients i 
va passar algun temps abans que el vampir tornés a anar a veure 
la noia.

II Ion Creanga, vol. vii, p. 82.
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Una nit, però, ell es va acostar i li va fer l'amor com sempre, però 
abans de sortir va dir: - “Digues on estaves aquella nit, perquè, si 
no, la teva mare morirà”. “Ella podria morir nou vegades. Com puc 
parlar quan jo no sé res?”, va respondre la noia.
Després de dos dies, la mare va morir. Va ser enterrada degudament. 
Un cop més va passar cer temps i el vampir va reaparèixer i va dir, 
- “Si no em dius el que vas veure aquella nit, moriràs també”. "I què 
si em moro?", va dir, “no serà una gran pèrdua. Com puc inventar 
una història, si no sé res i no han vist res?” “Això està molt bé, però 
què faràs ara, perquè estàs a punt de morir”, va replicar el vampir.
Seguint el consell de la sàvia vella la nena va reunir a tots els seus 
parents i els va dir que moriria aviat. Que quan estigués morta, no 
la traguessin per la porta o per la finestra, sinó per un forat obert a 
les parets de la casa. No se l’havia d’enterrar al cementiri sinó al 
bosc i no l’havien de dur pel camí ans pel dret a través dels camps 
fins que arribessin a un petit forat entre els arbres del bosc i allà 
havia d’estar la seva fossa. I així va succeir. La noia va morir, la 
paret de la casa va ser forada i es va dur el fèretre a través dels 
camps al marge del bosc.
Després d'algun temps una flor meravellosa com mai no s'havia 
vist, ni abans ni després, va créixer a la seva tomba. Un dia el fill de 
l'emperador va passar i va veure la flor i immediatament va donar 
ordre d’extreure-la per sota de les arrels, dur-la al castell, i posar-la 
a la seva finestra. La flor va florir i era més bella que mai, però el 
fill de l'emperador es marcia. Ell mateix no sabia què li passava, 
no podia ni menjar ni beure. Quin era el problema? A la nit la flor 
es convertia de nou en la jove, tan bella com abans. Entrava per la 
finestra i passava la nit amb el fill de l'emperador sense que ell ho 
sabés. Tanmateix, una nit no es va poder contenir més i el besà, 
i ell es va despertar i la va veure. Després d'això es van prometre 
fidelitat l'un a l'altre, van parlar amb l'emperador i l'emperadriu i es 
casaren i van viure molt feliços junts. Només havia un inconvenient 
per a la seva felicitat. La dona no sortia mai de casa. Tenia por del 
vampir.
Un dia, emperò, el seu marit la duia amb ell en cotxe per anar a 
l'església, quan, en una cantonada, qui estava allí sinó el vampir. 
La noia va saltar del cotxe i es va escopetejar cap a l'església. 
Ella va córrer, va córrer el vampir i just tenia la seva mà sobre 
ella quan tots dos van atènyer junts l'església. Ella es va amagar 
darrera d'una imatge sagrada. El vampir va estendre la seva mà 
per a agafar-la quan, de sobte, la imatge sacra va caure sobre el 
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seu cap i va desaparèixer en el fum. I la muller va viure amb el fill 
de l'emperador lliure de tot perill i el pecat per la resta de la seva 
vida».

Una variant de la història la dona Afanas'ev en el seu Russian Popular Tales34 
i es citada per Ralston en el seu Russian Folk Tales. Els principals punts de 
diferència entre la narració russa i la romanesa són que en el conte rus: 

1. La primera reunió de l'amant i la noia es produeix en una vetllada la vigília 
de Sant Andreu. 

2. Ell demana a la noia de veure-la camí cap a cas i li proposa matrimoni.
3. La mare de la nena aconsella fixar el fil al seu abric. La nit següent 

ella el subjectà a ell, el seguí fins al cementiri i el veié menjar el mort. 
Nogensmenys, ell és viu i no mort.

4. Ells es tornen a reunir a la trobada. Preguntes, respostes, la mort dels 
pares de la noia i ella mateixa i la recollida de flors pel fill de l'emperador, 
són similars en ambdues versions. La noia posa una condició per al 
matrimoni que és no anar a l’església durant quatre anys.

5. Anant a l'església abans, ella veu l'amant a la finestra, encara refusa 
respondre’l, el seu marit i el seu fill moren.

6. L'àvia li dóna l'aigua beneïda i aigua de la vida. L'amant torna a preguntar 
de nou. La noia li diu que el va veure menjar cadàvers i llavors en ruixar 
aigua sobre ell, el converteix en cendres. Amb l'aigua de la vida, torna a 
la vida el seu marit i el seu fill.

Narració de vampirs de Botoşani35 «Hi havia una vegada una noia i 
un jove que estaven enamorats, però el jove va morir i es va convertir 
en un vampir. La noia no sabia res d'això. Ella casualment estava sola 
a casa dels seus pares, va apagar tots els llums i se’n va anar al llit 
com de costum. Ara bé, els vampirs poden entrar en cases buides o 
en les cases impures, però la casa de la noia era pura i virtuosa, així 
que no va poder entrar. En lloc d’entrar la va cridar per la finestra, 
parlant-li en el mateix to i amb les mateixes paraules que ho va fer 
en vida. «Noia estúpida, vine amb mi», va dir i li va prendre la mà i 
la va conduir, nua com estava, a la seva tomba. «Entra-hi», va dir 
ell. «No, amic, tinc por», va dir ella. Ell va entrar primer, i va requerir 
«Anem ràpid». «Espera» va dir ella. «He perdut les meves gotes. Han 
de haver caigut per aquí». I ella va córrer i córrer fins que va veure 
una casa amb llum. Ella va entrar i va trobar a un home anomenat 
Avram mort en un banc. Va girar el pany de la porta i es va estirar 
amagada darrera del forn. El vampir va arribar després d’ella amb 
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l’autèntica persistència vampírica. Va golpejar a la finestra, dient: 
«Avram, obre la porta». Avram era ell mateix un vampir i va obeir i 
obrir la porta. Però la gallina va veure el que estava succeint, i va dir 
al gall, - «Canta per tal de salvar la pobra noia». « No, canta tu. No 
em toca a mi». Així que la gallina va cantar ràpidament abans que 
Avram pogués arribar a la porta i la noia es va escapar, perquè ella 
estava pura i virtuosa i els vampirs no ho tenen fàcil per aconseguir 
les ànimes pures»III.

En una variant d'aquesta història el vampir arriba fins a la seva estimada i se 
l'emporta amb ella a la seva tomba. Ella és capaç d’escapar, però, l’impedeix 
l'entrada a la tomba amb el teixit de fil i surt corrents. S'ha suggerit que la idea 
que hi ha darrera d’aturar la ruta del vampir amb roba de fil és la mateixa que 
quan la llavor de mill que es posa en el seu camí: es veu obligat a separar i 
posar rectes els fils de la roba en un cas; o, comptar amb la llavor de mill a 
l'altre. Una variant més simple en la qual el protagonista és un drac (zmeu) 
i no un vampir, és la següent: –Un soldat relata com un drac en forma d'una 
llengua de foc entra a casa d'una dona ja sigui per la porta o per la finestra. 
Es converteix en un home, li va l'amor i de nou es converteix en una flama i 
desapareix. Com que el personatge és un zmeu i no un vampir, el motiu de la 
«tomba» no està present. A les històries d’amants següents l'acció comença 
en vetllades nocturnes concorregudes.
Una narració de Botoşani:

«Hi havia una temps en què els vampirs eren tan comuns com 
les fulles d'herba o les baies en una galleda i mai no es quedaven 
quiets, sinó que vagaven rondant a la nit entre la gent. Passejaven 
i  s«Hi havia una temps en què els vampirs eren tan comuns com 
les fulles d'herba o les baies en una galleda i mai no es quedaven 
quiets, sinó que vagaven rondant a la nit entre la gent. Passejaven 
i  ses i, quan hi havia moltes joves juntes, els vampirs podien dur a 
terme el seu costum d'inspirar por i xuclar la sang humana com a 
sangoneres. Una vegada, quan una reunió a la nit estava en el seu 
apogeu, va arribar un hoste no convidat, el vampir. Però ningú no 
sabia que ell era un vampir. Ell adoptava la forma d'un jove guapo, 
ple de diversió. Va dir: "Bon dia" amb molta cortesia, es va asseure 
en un banc, al costat de les noies i va començar a parlar. I totes 
les noies es van imaginar que ell era un jove d'una altra part del 

III Ion Creanga, vol. v, p. 11.
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poble. Llavors el vampir va començar a explicar històries i acudits, 
de manera que les noies no sabien què de tan riure. Jugava, feia 
broma i polemitzava amb elles sense parar. Però hi havia una noia 
a qui prestava especial atenció i se’n burlava sense pietat. "Para, 
amic. He fet alguna cosa que et molesti?", Va dir. Però ell encara 
seguia punxant-la, fins que estava masegada. "Què passa, amic? 
Vas massa lluny amb la broma. Vols acabar amb mi?", Va dir la 
pobra noia. En aquest moment li va caure un fus. Quan es va inclinar 
per recollir-lo, què va veure? La cua del vampir. Després va dir a la 
noia al seu costat, - "Anem-nos. Correm, la criatura és un vampir" 
L'altra noia reia tant que no l’entenia. Així que la noia que coneixia 
el terrible secret va sortir sola a l’eixida amb el pretext que havia de 
prendre alguns trossos de roba de fil per a la mansarda. Espantada 
i fora de si, es va escapar amb la roba, va córrer cap a un bosc, vell 
com el món i negre com la seva por.
Els seus companys de la trobada esperaven el seu retorn. Es van 
mirar i va esperar fins que va veure que ella no tornaria. On podia 
ser? "L’heu de buscar allà on sigui," va rugir el vampir, amb els ulls 
injectats en sang i els pèls de punta. Com que la noia no va poder 
ser trobada, el vampir va matar a tots els presents a la festa. Els va 
xuclar la sang, va llançar la seva carn i els ossos sota el llit, va tallar 
els llavis, i van posar els seus caps en una fila a la finestra. Semblava 
com si estiguessin rient. Va penjar els seus intestins en un clau, dient 
que eren collars de llàgrimes i després va fugir. Va arribar al bosc 
on la noia s'havia refugiat i la va trobar sota un faig. "Per què vas 
venir aquí nena? Per què vas fugir de la reunió?" La noia, la pobra, 
estava tan espantada que la seva la llengua s’aferrava a la boca i 
no podia dir res. "Estàs espantada, noieta. Vine a casa amb mi. Et 
sentiràs millor allà." Llavors, involuntàriament, ella li va preguntar: 
- "On?" Aquí al bosc. Vinga anem, "va dir el vampir".
Van arribar a un forat en la profunditat del bosc i va veure que aquest 
era la llar dels vampirs. Ell la pressionà per tal que entrés primer. "No, 
no. Jo no vull. Tu primer" Així que el vampir va entrar i va començar 
a escombrar i netejar. La noia però, va tapar el forat amb la peça de 
fil i va fugir ràpidament cap a l’est. Quan fugia va veure una mica de 
llum a la llunyania. Va córrer cap allà, va arribar a una casa i la va 
trobar buida, a excepció d’un home mort, que estava estès sobre 
una taula, amb una làmpada encesa al cap i les mans creuades 
sobre el pit. Què faria? Va entrar a la casa, va pujar a l’estufa i es va 
posar a dormir, esgotada pel sofriment i la por. I hauria descansat bé 
si no fos pel terrible vampir que la perseguia. Ell havia llançat a un 



188 189

costat la roba i va córrer darrera d’ella boig de ràbia. Va entrar a la 
casa i es va aixecar del mort i van lluitar fins que el gall va cantar i 
es va despertar la noia. Ara hi havia llum fora, el mort s’havia anat i 
l’únic so era el cant dels petits grills. La noia es va quedar sola amb 
el seu àngel de la guarda. El mort i el vampir havien desaparegut 
amb el cant del gall, perquè ambdós eren vampirs. Es va despertar 
en la foscor, va mirar al seu voltant la casa tres vegades, pensava 
que estava a la seva llar i havia tingut un somni horrible i després 
es va adormir una altra vegada amb calma i sense por. Quan es va 
despertar de nou i va veure totes les belleses del bosc i va escoltar 
totes les cançons dels ocells, es va esbalair i va pensar ella mateixa 
en el cel. No es va aturar molt de temps interrogant-se, sinó que va 
partir cap a casa dels seus pares, amb l'esperança de portar-los de 
tornada amb ella.
Va arribar a casa seva i va començar a parlar-los sobre els vampirs, 
com havia marxat i les coses precioses que havia vist al bosc del 
paradís. Els pares la van mirar i, plens de sorpresa i dubte, van fer 
el senyal de la creu. La noia es va enfonsar al terra, més i més, 
car ella també s’havia convertit en un vampir, la pobra. El vampir 
l’havia embruixat i la bellesa de la morada al bosc l’havia encantat 
massa»IV.

Una altra variant de la història explica:

«Hi va haver una reunió a la nit al poble, com era el costum. No 
obstant això, els joves i donzelles presents no eren els fills dels 
pagesos benestants. La reunió es va dur a terme en una casa 
abandonada. Els joves eren una gentada sorollosa, riallera i 
burlanera que es va fer sentir la seva veu des d’un extrem a l’altra 
del poble i les noies eren com ells. Van fer un gran foc, les noies va 
començar a filar, els nois explicaven tot tipus d’acudits i les noies 
s’estremien del riure. En fer-se tard, tres homes joves, desconeguts 
per als presents, van entrar a la casa. "Bona nit, bona nit", es va dir i 
es va unir a la conversa general. Mentre tothom estava parlant, una 
de les noies va deixar caure la seva filosa. La filosa va caure als 
peus dels estrangers i la noia es va ajupir per recollir-la. Quan va 
tornar al seu seient estava tan blanca com el guix. "Què passa?", 
va preguntar una de les noies a prop d'ella. I la noia va murmurar 

IV Ion Creanga, vol. iv, p. 202.
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que els tres desconeguts tenien cascos dels cavalls en lloc de peus. 
Què fer? Van anar xiuxiuejant d’una a l’altra en direcció als nois 
que els tres estrangers eren vampirs i no els homes. Després, un 
per un, van escapolir silenciosament fora i va encaminar els seus 
camins cap a casa. Els tres vampirs van romandre com a vampirs, 
però no es van quedar sols a la casa, perquè hi havia una noia 
adormida sobre el forn. Amb l'alba del dia següent, la germana de 
la noia adormida, juntament amb alguns amics, van anar a veure 
què havia passat amb ella. Quan encara estaven a certa distància 
de la casa, van veure una cara somrient, mirant per la finestra: 
"Oh, oh," van dir, "la nostra germana està rient". Es van apropar i, 
entrant a la casa, van quedar horroritzats i van fer la senyal de la 
creu. El cap era l’únic que hi havia a la finestra; li havien tallat els 
llavis de manera que la cara semblava somriure. Els seus intestins 
estaven estirats en claus i prestatges; i, tota la casa estava tacada 
de sang. Pobra noia! V, VI».

En les dues narracions de vampirs següents que procedeixen de Siret als 
vampirs se’ls veu més aviat com a quelcom similar a bruixots, homes o dones 
capaces de projectar la seva ànima a voluntat.
Una dona de Siret explica el següent:

«Els vampirs són com l’altra gent, només que Déu ha ordenat que 
haurien de rodar pel país i matar a la gent. N’hi va haver un que va 
voltar per deu pobles, matant els seus habitants. Tenia una caseta 
a la plana que sempre estava buida, llevat quan ell mateix hi era. 
Un dia va pensar a fer un viatge, i tenia el pa coent-se al forn. Va fer 
deu pans i els va posar sobre la taula. Dotze homes que anaven a 
treballar més enllà de l’alqueria van notar que hi havia llum. Un dels 
homes va dir: - "Vaig a entrar i encendre la pipa". Tots ells van entrar 
i el vampir es va convertir en un gat. Els homes van veure que no hi 
havia cap ésser humà a la casa, així que van prendre tots els pans, 
excepte un, que van deixar perquè havien vist el gat. Això va ser una 
sort per a ells perquè, en cas contrari, tot haurien estat embruixats 
i morts. El vampir va donar voltes pels llogarets portant amb ell el 

V Ion Creanga, vol. vi, p. 237.
VI Aquest hàbit deliciós de tallar els llavis de les seves víctimes no és específica 
dels vampirs. És la forma amb la qual montenegrins, turcs i d’altres tracten de 
tant en tant els seus enemics derrotats.
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pa. Quan els homes tornaven de la feina, de nou van passar per la 
casa de pagès i de nou van veure llum. Van entrar i aquest cop van 
veure el vampir, qui els va parlar de la seva fugida. La seva sort va 
ser gran ja que, en tots els pobles on el vampir havia rondat, havia 
matat als homes i els havia estripat a trossos»VII.

Relat de vampirs de Siret:

«Un ancià amb alguns soldats portaven un carro a Transsilvània, 
tractant de trobar on podien aconseguir una mica de fenc. Va arribar 
la nit durant el viatge, per la qual cosa es van aturar en una casa 
solitària en una plana. La dona de la casa els va rebre, els va servir 
farina de blat de moro (mămăligă) i llet; I, després se’n va anar. Els 
soldats es van menjar la papil·la de blat de moro i després del menjar 
van buscar a la vella per donar-li les gràcies, però no van poder 
trobar-la. Van pujar a les golfes per veure si ella hi era i llavors es 
van trobar set cossos ajaguts, un dels quals era el de la dona. Ells es 
van espantar i van fugir. En mirar cap a enrera van veure set petites 
llums descendent de la casa. Aquestes eren les ànimes dels vampirs. 
Si els soldats haguessin tombat els cossos amb la cara cap avall, les 
ànimes mai no haurien estat capaces de retornar al cos»VIII.

En les següents narracions els vampirs són purament i simple bruixes; i, en 
un cas un bruixot. En els primers dos ens trobem amb gresques de bruixes, 
mentre que en els altres obtenen el «poder» de les vaques per a les seves 
pròpies finalitats.

«Hi havia una senyora de l'alta societat en Batoşani36 que vestia amb 
roba elegant de París per a una festa el 31 de desembre. Va entrar 
a l’habitació de la mainada, va sortir per la xemeneia i va tornar en 
parracs i esgotada»IX.
«Un noi que servia a una dona vampir va notar una vegada que 
estava coberta de sang durant el dia. Ell la va mirar de prop, i va veure 
que ella es va ungir amb alguna cosa i va sortir per la xemeneia. El 
noi també es va ungir amb la untura i va sortir de la xemeneia després 
de la seva senyora. Va arribar a una llunyana regió del desert on els 

VII Ion Creanga, vol. vi, p. 80.
VIII Ion Creanga, vol. vi, p. 17.
IX Ion Creanga, vol. vii, p. 24.
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vampirs van lluitar. Ell els va veure apunyalar-se entre ells i lluitar. 
Els vampirs havien anat amb els seus cossos i no només amb les 
seves ànimes. L’ungüent amb el qual els vampirs s’ungeixen es fa 
del greix de les serps, eriçons i teixons»X.

Un dels personatges principals dels vampirs vius que són com bruixes és que 
pot prendre el «poder» de les vaques.

«Hi havia una vegada una dona vampir (strigoica) que no tenia 
vaques de la seva propietat. No obstant això, va mantenir una vaca 
de fusta en les seves golfes i la munyia dia i nit contínuament. Ella 
havia agafat tota la llet de les vaques d'altres persones i la va portar 
a la seva pròpia vaca de fusta»XI.

«Una dona que era un vampir (strigoica) va anar a confessar-se i li 
va dir al sacerdot que havia pres el "poder" de les vaques d'altres 
persones, és a dir, aconsegueix llet amb la seva vaca a costa de 
la dels altres. El sacerdot li va dir: - “Agafa la mantega d'aquesta 
llet, entra al bosc, ungeix un arbre i, a continuació, després de tres 
dies, tornar enrera i mira què passa”.  Ho va fer i va trobar un gran 
nombre de serps i altres criatures horribles a la mantega. “Vostè ha 
de saber”, va dir el capellà “que aquests et xuclaran la sang a l'altre 
món, car tu has pres el “poder” de tot en aquest món”»XII.

A la variant donada a sota la dona no se li diu vampir, sinó «baba» o vella. 

Una dona de Strojineţi va aconseguir tanta llet de la seva vaca 
com un normalment obté de deu vaques. Una pobra dona, que 
estava rebent molt poca llet de la seva vaca, li va preguntar a 
una vella pel remei. La dona vella va prendre la mantega de la 
seva vaca i de la mantega de vaca de la dona pobra i va posar 
les dues porcions en aigua. A la mantega de la vella hi havia 
serps, llangardaixos, cucs i altres criatures horribles i en el de 
l’altra dona només hi havia petits peixos. “Mira” va dir la vella. 
“A l'altre món aquestes serps xuclaran de mi. Si voleu compartir 
la meva sort m'encarregaré que la teva vaca doni també molta 

X Ion Creanga, vol. vi, p. 306.
XI Ion Creanga, vol. vi, p. 18.
XII Ion Creanga, vol. vi, p. 105
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llet”. Però la pobra dona no volia això. Quan la vella va morir, es 
veia una llum de tant en tant anant a la seva casa. Va veure-la 
sobretot per gent més aviat rude»XIII.

En la següent història tenim un contessa de força entre una bruixa i un vampir, 
dos éssers que semblen exactament de la mateixa naturalesa, sent la bruixa 
la més apreciada només perquè es posa del costat dels éssers humans.

La Bruixa contra el Vampir. «Una dona en Siret tenia una vaca 
i un vampir li havia manllevat el seu «poder». Però es va trobar 
amb una dona sàvia, anomenada Hartopaniţa, que va saber 
frenar el poder del vampir. Ella el va veure una vegada a la casa. 
Va fer un senyal amb el seu dit, va arrugar la seva boca i va dir 
una paraula, que va impedir moure’s al vampir. Va quedar com 
congelat i no podia donar un pas. No obstant això, va fer que a 
la dona sàvia li sortissin nafres i no podia desfer-se'n fins que 
ella li va demanar a ell que la perdonés»ella li va demanar a ell 
que la perdonés»XIV. 

En els tres següents contes el vampir té el caràcter d'un diable i la paraula 
«Strigoi» podria substituir per «drac37.

«Els vampirs vaguen a les cruïlles de camins. Si algú té un gran 
desig i està lliure de tota por, hi ha un mitjà per assolir-lo. Anar 
a la cruïlla a nit. Agafar una olla gran amb aigua. Fes un foc i, 
quan l'aigua bull, prendre un gat negre, sense cap pel blanc i 
posar-la a l’olla. El gat negre se suposa que representa l'ànima 
del diable. Després que està bastant fosc, quan l'olla amb el 
gat a dins està bullint vigorosament, els dimonis comencen a 
demanar-te que deixis de bullir el gat. No has de dir res. Has 
d'esperar fins que el cap de tots els diables vingui perquè ell 
serà el darrer. Demanarà que deixis de bullir el gat, igual que 
els altres dimonis han fet abans, però ell et prometrà tot el que 
vulguis. A continuació, li permetràs prendre el gat i a canvi rebràs 
el que més desitgis»XV.

Les següents dues històries són sobre el perill d'esternudar.

XIII Ion Creanga, vol. vi, p. 108.
XIV Ion Creanga, vol. vi, p. 18.
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El lladre i el Vampir. «Hi havia una vegada dos companys, un 
lladre i un vampir. "On vas aquesta nit? va dir el lladre a la vampir. 
"Vaig a embruixar el fill d'Ion, va dir el vampir. "No vagis allà. És 
on vull anar jo aquesta nit a robar bous.  Pots anar a un altre 
lloc." "Ves a un altre lloc tu, va dir el vampir. "De tots els llocs, 
per què hauries d'anar a la casa de Ion? Ell té només un fill i hi 
ha munts d'altres cases on podries anar", va dir el lladre. "No, 
jo aniré a la d’Ion," va dir el vampir. "Bé, jo hi aniré també", va 
dir el lladre. Tots dos hi van anar. El vampir es va apropar a la 
porta i el lladre a la finestra. El fill d'Ion des de dins va esternudar 
i el lladre es va afanyar a dir, - "Llarga vida". Això es va endur el 
poder del vampir. Va ser capaç de fer que el nas del nen sagnés, 
però no va morir. El lladre va entrar i va dir als pares el que havia 
succeït i li van donar alguns bous com a recompensa. Sempre 
està bé dir "llarga vida" quan algú esternuda»XVI.

Esternudar. Un jove noble estava a punt d'emprendre un viatge 
i el seu cavall esperava ensellat i embridat. Hi havia un lladre 
enfilant-se per a robar un cavall. En apropar-se va veure un 
vampir just sota la finestra, esperant l'oportunitat d’embruixar 
sobre al noble. El noble va esternudar i ràpidament el lladre 
va dir: - "bona salut," perquè si no ho hagués fet així el vampir 
hagués aprofitat l'ocasió per a encisar el noble i ell hagués mort. 
Va ser, però, el vampir el que va esclatar d'ira en perdre la seva 
oportunitat. La gent va sortir a veure què passava. El lladre els 
va mostrar el cos rebentat del vampir i va explicar el que havia 
succeït. Els pares estaven tan contents que el seu fill hagués 
escapat que van donar el cavall al lladre com a recompensa. 
Això ens mostra que sempre hem de dir "bona salut" quan algú 
esternuda»XVII.

Queda clar que la idea darrera de la paraula strigoi varia d'un conte a un altre. 
Mentre que la paraula Strigoi designa en general a un cadàver reanimat com 
el vrykolaka de Grècia i Macedònia, el seu ús per a referir-se a una bruixa o 
un mag que pot projectar el cos o l'ànima és comú a Romania, i sobretot a 
Moldàvia. La seva importància s'ha convertit en menys terrible. Les bruixes 

XV Ion Creanga, vol. v, p. 244.
XVI Ion Creanga, vol. vi, p. 51.
XVII lon Creanga, vol. vi, p. 51.



194 195

a Romania són sovint poc més que velles sàvies, o babas, que al seu torn, 
són només menys freqüents que les fulles d'herba; elles tant procuren bones 
obres com de dolentes.

(Original d'Agnes Murgoci. Traducció de Jordi Ardanuy rebuda el 17 de 
novembre de 2010). 

Notes de la versió catalana

1 La Bucovina va ser totalment sobirania romanesa entre el 27 de novembre de 
1918 quan Bucovina es va unir a Romania – encara que la major part de la població 
era ucraïnesa – i el 28 de juny de 1940 com a conseqüència del pacte Ribbentrop-
Molotov (1939) que va suposar que el nord de Bucovina fos annexada a l'URSS. 
Actualment està dividida entre Romania i Ucraïna. 
2 Primera Guerra Mundial o Gran Guerra (1914-1918).
3 Es refereix als personatges de The Chase, and William and Helen (1796) una 
balada versada en anglès per Walter Scott, de l’original alemany de Gottfried 
August Bürger.
4 Murgoci tradueix per l’esperit de la bruixa morta.
5 El llançador del mal d’ull.
6 Demarcació (judeţ) de Romania, a la regió d'Oltènia, amb capital a Râmnicu 
Vâlcea.
7 Població de la demarcació de Suceava, a la Bucovina romanesa, al nord-est de 
l’actual estat.
8 Stroesti és una comuna (subdemarcació rural) del judet de Vâlcea que té per 
capital Râmnicu Vâlcea, seu episcopal. Raonablement el bisbe de la jurisdicció 
eclesiàstica és el que més probablement hauria demanat a les autoritats que 
actuessin. Per contra el text diu bisbe de Siges, sense que sapiguem determinar 
aquesta població o seu episcopal. 
9 1910. Número desconegut.
10 Nectarie, bisbe metropolità hungarovalac entre 1812 i 1819. Murgoci indica 
errònia les dates 1813-1819.
11 Publicació que porta el nom d’un escriptor i mestre d’escola romanès (1837 o, 
1839 – 1889). Se’l coneix també per Nică al lui Ştefan a Petrei, Ion Torcălău i Ioan 
Ştefănescuwas.
12 L’autora no dóna el títol de l’article.
13 Oltènia.
14 Plopu-Amărăşti, Dolj, Oltènia.
15 Al nord-oest de Dolj, també a Oltènia, 
16 Al terra, creuant les cames.
17 Comarca d’Oltènia. Al segle XX, durant el període entre guerres europees va 
existir el Judeţul Romanaţi que incloïa el sud-est de l'actual demarcació de Dolj; el 
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centre-sud de la d’Olt; i,  una petita part del sud-oest de Teleorman (Islaz).
18 L’autora fa servir les formes femenines en tots els punts on escau del paràgraf, 
però no en aquest punt perquè l’article determinat anglès no presenta variació de 
gènere.   
19 Això sembla estrany perquè aquest és un procediment força generalitzat 
precisament per a evitar l’aparició dels vampirs. La pròpia autora ha descrit aquest 
procediment supra (veure Zârneşti) i ho torna a fer infra. 
20 1873, p. 318. Reproduït per nosaltres a l’Upir, núm. 19, vol 3 (gener - març de 
2009), p. 12,
21 Aquestes màquines per batre el cànem tenen nom variable segons la comarca: 
bregadores al Ripollès i la Conca de Barberà; bergues al Camp de Tarragona; 
bargues a l'Empordà; abargues a Tortosa; esgrama a l'Urgell; esgramadores al 
Pallars; agrama a la Plana de Castelló; agramadora a la resta del País Valencià; 
trencadors a Mallorca i Menorca, etc. La forma de l’instrument depèn de l’època 
i l’indret.
22 Actualment Михальча, al districte de Storojineţ, a la regió Chernivtsi (Ucraïna). 
Va ser sobirania romanesa entre el 27 de novembre de 1918 quan Bucovina es va 
unir a Romania i el 28 de juny de 1940. Veure nota 1.
23 23 d’abril.
24 30 de novembre.
25 Hi ha tres Zărneşti a Romania. El més important, amb diferència, és en el judeţ de 
Braşov, a Transsilvània. Els altres dos, de mida molt reduïda, són als judeţ d’Arges 
i el de Buzău, ambdós a Muntènia o Gran Valàquia. Per importància sembla que 
és el Zărneşti de Braşov el que ens interessa.
26 Actualment Сторожинець, a la Bucovina ucraïnesa occidental, a la demarcació 
de Chernivtsi Oblast. Veure la nota 20.
27 No hem pogut identificar aquesta població, ni tampoc la de Popeca, però creiem 
que l’autora s’estava referint a poblacions de la Bucovina ucraïnesa, com Mihalcea, 
citada una mica després (veure nota 20). Una mica més endavant, en aquest mateix 
paràgraf, apareix Siret, a la Bucovina romanesa (nota 6).  
28 6 de gener.
29 Expressió d’una important oració de la litúrgia cristiana que significa «Senyor, 
tingues pietat». És una expressió molt antiga precristiana.
30 Gh. F. Ciausanu. Superstitiile poporului român, Bucurest: Socec, 1914. Reeditat 
l’any 2007 per l’editorial Saeculum I.O.
31 Municipi del judeţ de Suceava, a la regió de Moldàvia. 
32 Vricolac traduïm habitualment en català. 
33 Gottfried August Bürge; Walter Scott (trad.) (1796). William and Helen, Two Ballads 
from the German. Edinburgh.
34 Reproduït a l’Upir núm. 17, p. 3-8.
35 Botoşani és el nom d’un Judeţ de la Moldàvia romanesa, així com la seva 
capital.
36 Comuna (municipalitat) del Judeţ de Hunedoara, Transsilvània. O és Botoşani?
37 Hom suposa que en el sentit de diable i no de dragó. 
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