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A la portada, fotografia de l'exterior del museu de Čelákovice. 

Fotografia: Jordi Ardanuy (2004).

Els vampirs de Čelákovice
La segona quinzena de juliol de 1966, mentre es realitzaven unes 
obres d’excavació per al subministrament d’aigua en el carrer Vladimíra 
Majakovského (Vladimir Maiakovski), a la part est de la població de Čelákovice, 
Františka Zmeka va trobar en el seu jardí un esquelet. Informada la policia, 
el metge forense va dictaminar que es tractaven de despulles antigues, cosa 
que va fer que el cas passés a mans dels arqueòlegs que van fer una actuació 
d’urgència, descobrint una necròpolis força particular.
Čelákovice és una població d’uns 10.000 habitants a la riba de l’Elba, a uns 
25 km de Praga. S’han trobar restes de l’Edat de Pedra. Durant el segle IX 
es va establir un assentament eslau primerenc, mentre que el primer registre 
escrit data de l’any 1290. Vers l’any 1950 aquesta zona al sud del riu coneguda 
per Mrchovláčka encara estava sense edificar. Llavors es van començar a 
construir una colònia de cases coneguda com Corea. Durant el procés, es 
van destruir dues o tres fosses i els esquelets guardats en el cementiri. 
La recerca arqueològica i històrica va permetre datar les tombes en un període 
encara no plenament cristià entre finals del segle X i la primera meitat del 
segle XI, de manera que la fossa devia estar relacionada amb l’assentament 
eslau de l’Alta Edat Mitjana a Čelákovice que està suficientment documentat, 
en una època en què la cristianització encara era força imperfecta.
El descobriment del propietari del terreny s’havia produït a l’extrem nord 
del fossar. Durant la recerca es va aconseguir identificar i documentar onze 
fosses amb restes òssies de catorze adults. En tots els casos que es va poder 
determinar es tractava de mascles, d’entre 20 i 60 anys. La seva alçada se 
situava vers els 168 cm. En un cas es va detectar novena dent en el maxil·lar 
superior. En general, no s’apreciaven diferències antropomorfes notables 
respecte la població trobada en d’altres cementiris eslaus. Si a aquestes 
despulles s’afegeixen les tombes destruïdes amb anterioritat i els tres adults 
identificats per l’antropòleg Miroslava Blajerová de l’Institut Arqueològic de 
l’antiga Acadèmia Txecoslovaca [Blajerová 1971] es pot parlar d’unes 20 
persones enterrades en el fossar [Špaček 2004b]. 
Ja a les primeres tombes es va observar que no es tractava de sepultures 
ordinàries, sinó que el ritual funerari s’apartava d’allò normal de l’època i el lloc. 
Les altres tombes no van fer sinó confirmar que es trobaven davant del que 
s’ha identificat com un cementiri de sospitosos d’ésser vampirs. Els resultats 
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de les recerques es van publicar en un article publicat l’any 1971 a la revista 
del Museu Nacional a Praga per l’arqueòleg Jaroslav Špaček, actual director 
del Museu de Čelákovice (Městské Muzeum V Čelákovicích).
El cossos estaven enterrats amb una orientació diferent a la comuna i en 
posicions anormals, sobre l’abdomen o de costat. Alguns estaven subjectats 
amb pedres pesades al damunt. D’altres, tenien un clau clavat a través de 
la templa. Molts tenien la boca taponada. Les mans estaven sovint lligades, 
generalment per darrera i les extremitats inferiors dipositades de manera 
inusual. En un cas es va trobar una estaca de fusta subjectant a terra el braç 
esquerre.
D’altra banda, almenys quatre cossos havien estat decapitats, separats 
per la segona vèrtebra cervical. A les vèrtebres quedaven rastres visibles 
dels talls. Els caps bocaterrosa estants, probablement perquè no trobés el 
camí de retorn al món dels vius. Aquestes accions van ser realitzades amb 
posterioritat a l’enterrament inicial, probablement per desfer-se d’algun tipus 
d’acció inconvenient que atribuïen als difunts.

Mapa de Čelákovice. S'ha marcat en vermell l'arèa on es va localitzar 
la necròpolis i amb una fletxa blava la situació actual del Museu, a 
tocar de l'Elba.
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Esquema de Špaček de tres dels cossos trobats l'any 1966. 
Font: Hroby předků de Lutovský (1996).
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Fotografies procedents 
de les excavacions de 
1966. 
Arxiu de Jordi Ardanuy.
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En la seva recerca, Špaček consultà el professor J. Tesařem, antic director 
de l’Institut de Medicina Forense de la Univerzity Karlovy de Praga, per 
descartar altres explicacions per a les lesions, així com d’altres possibles 
intervencions sobre els cossos [Špaček 2004a]. No s’han localitzat articles 
internacionals que contrastin amb detall les troballes i la seva interpretació. 
En el context txec, Michal Lutovský, de l’Institut de Conservació del Patrimoni 
Arqueològic del Museu Nacional, dóna per bona l’explicació d’un cementiri 
separat a Čelákovice per als difunts candidats susceptibles de convertir-se 
en vampirs com a conseqüència del tipus de mort o d’altres circumstàncies  
[Lutovský 1996: 143-145]. Cal assenyalar que tal com Lutovský i Špaček 
esmenten s’han trobat esquelets amb mutilacions similars en diversos llocs 
de tant de Txèquia com Eslovàquia; i, està ben documentada la creença en 
aquests éssers durant l’Edat Mitjana i posteriorment (Wollmann 1921-1923; 
Ardanuy 2004).

El Museu

Actualment la col·lecció permanent del Museu de Čelákovice, situada en una 
antiga fortalesa a tocar de l’Elba, acull una secció d’arqueologia que ofereix al 
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final del seu recorregut un plafó informatiu sobre les troballes de 1966. Conté 
un petit text en txec acompanyat d’algunes fotografies1. 

La llegenda

Naturalment, un tema tant morbós com l’existència d’un «cementiri de 
vampirs» ha donat lloc a l’aparició de rumors i llegendes basades en una 
interpretació esbiaixada de les troballes o la simple exageració per tal que 
les despulles encaixin més amb el paradigma de vampir xuclasang que es 
va desenvolupar a partir del segle XVIII a Europa occidental2. Així, tots els 
enterrats en aquest lloc haurien mort de forma violenta, la meitat en una edat 
jove, en cap cas de vellesa o bé d’epidèmies de pesta. En el moment de la 
seva inhumació els esquelets es corresponien a un cos fort i ben desenvolupat. 
Eren més alts d’allò que era normal a l’època. Alguns individus presentaven 
una novena dent i que els ullals estaven ben desenvolupats i afilats. El cossos 
havien estat travessats amb estaques de fusta −de vegades es diu que en 

A l'esquerra, plafó informatiu sobre els vampirs trobats a Čelákovice 
en el museu de la ciutat. Fotografia: Jordi Ardanuy (2004).
En aquesta pàgina, imatge capturada de la visita virtual 3D del 
museu on es pot observar la situació del plafó informatiu (veure la 
referència a la nota 1).
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el cor − excepte en alguns casos que estaven cap per avall i amb les cames 
lligades. L’expressió facial que tenien era inusualment contundent amb les 
celles grans i una mirada profunda.

Notes

1 A l’adreça < http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Mestske-
muzeum-v-Celakovicich,-Celakovice.aspx?lang=en-GB>  hi ha disponible una 
visita virtual 3D (consulta del 15 d’agost de 2011).
La pàgina web del museu ofereix un article del seu actual director, el propi 
Špaček de titulat Čelákovičtí upíři (els vampirs de Čelákovice, només en 
versió txeca) que resumeix les principals característiques arqueològiques de 
les troballes, situant-les en una perspectiva històrica.
2 És el cas de diverses entrades disponibles a la Xarxa tals com la de Laura 
Neumaier «Vampirs en Čelákovice» del 1 de novembre de 2009 a <http:
//wampheaven.webnode.cz/news/C-vampyri-v-celakovicich>; o, la del 28 de 
gener de 2009 «Upíři - máme se jich opravdu ještě bát? Jak kde....Část 2» 
a <http://the-vampire.blog.cz/0901/upiri-mame-se-jich-opravdu-jeste-bat-jak-
kde-cast-2>,ambdues consultades el 15 d’agost de 2011.

                                                Jordi Ardanuy
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