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Una ressenya de l’any 1930 de 
The Vampire in Europe 

Montague Summers, The Vampire in Europe, N.Y., Dutton Co., 1929, 330 
pp.

Montague Summers, especialitzat en vampirs. La seva especialitat és una 
mica macabre, però és molt interessant per a l’estudi del motiu i llegenda 
literària, així com de la supervivència de la civilització prehistòrica sota 
el vernís de la nostra modernitat tan vanagloriada. No cal insistir que 
aquí només es discutiran els aspectes literaris de la llegenda negra i que 
curosament s’evitarà el principal argument de Summers, l’existència real 
dels vampirs. Perquè creu fermament en la realitat d’aquests fantasmes 
voraços, els quals, en la foscor de la nit, xuclen la força vital de lMontague 
Summers, especialitzat en vampirs. La seva especialitat és una mica 
macabre, però és molt interessant per a l’estudi del motiu i llegenda literària, 
així com de la supervivència de la civilització prehistòrica sota el vernís 
de la nostra modernitat tan vanagloriada. No cal insistir que aquí només 
es discutiran els aspectes literaris de la llegenda negra i que curosament 
s’evitarà el principal argument de Summers, l’existència real dels vampirs. 
Perquè creu fermament en la realitat d’aquests fantasmes voraços, els 
quals, en la foscor de la nit, xuclen la força vital de lPer mantenir la creença 
en l’existència semi-corporal dels vampirs, el Sr Summers afirma que té a 
favor seu l’ “assentiment universal de la humanitat.” Des de la prehistòria 
fins fa molt poc temps la gran majoria dels homes es van acovardir davant 
aquests fantasmes sota un nom o un altre. Els escèptics podrien suggerir 
que això tendeix més aviat a desacreditar l’argument de Per mantenir la 
creença en l’existència semi-corporal dels vampirs, el Sr Summers afirma 
que té a favor seu l’ “assentiment universal de la humanitat.” Des de la 
prehistòria fins fa molt poc temps la gran majoria dels homes es van 
acovardir davant aquests fantasmes sota un nom o un altre. Els escèptics 
podrien suggerir que això tendeix més aviat a desacreditar l’argument de 
The vampire his kith and kin (El vampir els seus amics i parentela), ha 
traçat la tradició d’aquests ghouls assassins d’homes a través de la remota 
l’antiguitat que es perd en els nebulosos prehistòrics orígens. El present 
volum completa l’anterior mitjançant la recopilació d’una sèrie de casos de 
vampirisme de la història i la literatura europea des de Grècia i Roma. Els 
ha pacientment recollit dels Pares de l’Església, de la Occult Review, del 
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folklore i de vells llibres de divulgació, dels diaris, així com de les novel·les 
i posa l’accent en l, del folklore i de vells llibres de divulgació, dels diaris, 
així com de les novel·les i posa l’accent en l, del folklore i de vells llibres 
de divulgació, dels diaris, així com de les novel·les i posa l’accent en 
lQuan arriba a les nacions més occidentals, l’autor es queixa d’una falta 
creixent de casos (p. 122): «Igual que a Anglaterra i a Irlanda, a França 
els registres de vampirisme són pocs: un potser podria dir no falsament 
que una mica intencionadament». I per explicar aquesta escassetat 
sorprenent de registre de vampirs en els països on l’educació ha tingut la 
seva influència, suggereix que un grup sinistre, Quan arriba a les nacions 
més occidentals, l’autor es queixa d’una falta creixent de casos (p. 122): 
«Igual que a Anglaterra i a Irlanda, a França els registres de vampirisme són 
pocs: un potser podria dir no falsament que una mica intencionadament». 
I per explicar aquesta escassetat sorprenent de registre de vampirs en els 
països on l’educació ha tingut la seva influència, suggereix que un grup 
sinistre, posar per als noticiaris en el cinema! I jo ni tan sols esmento la 
pèrdua financera per a la víctima, que serà evident quan es recorda que 
una obra basada en el Dràcula de Bram Stoker ha estat durant dos anys 
una constant atracció de Broadway per  als homes caps durs de negocis! 
A causa d’aquesta supressió criminal de notícies sobre vampirs A causa 
d’aquesta supressió criminal de notícies sobre vampirs A causa d’aquesta 
supressió criminal de notícies sobre vampirs s’ha vist obligat a dependre 
en gran mesura de registres impresos –de valor més que dubtós. Un d’ells 
és força sorprenent, per exemple, trobar-se llargues cites del Varney the 
Vampire or the Feast of Blood de Thomas Preskett Prest una «penny 
dreadful» de 868 pàgines, cosa que no és més que un document històric que 
el seu Sawny Bean, el menjador d’homes de Midlothian, o el seu Sweeney 
Todd, el barber diabòlic de Fleet Street. Qui s’atreviria a afirmar que aquests 
contes són terribles informes veraços dels estralls dels vampirs reals, en lloc 
de merament pobres col·leccions de llocs comuns de la novel·la gòtica?
 I, si el Sr Summers considera tals «novel·les» com Varney the Vampire, 
com un valuós document, per què no esmenta ni tan sols el treball superior 
de Charles Nodier, en els seus Contes fantastiques i especialment al seu 
Lord Ruthwen ou les Vampires (també s’atribuïda a Cyprien Bérard)? Per 
què ha omès el més important entre les obres literàries que tracten amb 
aquest  tema horrible, el Die Braut von Corint de Goethe? I The Giaour per 
Polidori, però atribuït a Byron, que va ser traduït aviat al francès (1819) i va 
tenir una influència europea?
Summers està evidentment equivocat al creure que a França es va produir 
una manca d’interès en el vampir. Per contra aquests deliciosos ghouls van 
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estar de moda sota la Restauració. Van ser estudiats amb seriositat, per 
exemple, en la Histoire des vampires et des espectres malfaisants avec 
un examen des vampirisme (1820); Scribe i Mélesville es divertien amb el 
seu Le Vampire, que va ser precedit o seguit per almenys set altres obres 
o paròdies sobre el mateix tema (cf. E. Estève, Byron et le Romantisme 
français, p. 77-78). Per a la literatura alemanya el Sr Summers, podria 
haver utilitzat amb benefici l’estudi molt conegut d’Stefan Die Vampyrsagen 
und ihre Verwertung in der deutschen  Literatur (1900). Nombrosos «casos 
autèntics» de vampirisme dels segles XVI i XVII, que es descriu amb dates 
i noms, es troben en el curiós volum Johannes Pretorio, Anthropodemus 
Plutonicu. Das ist eine Neue Weltbeschreibung von allerley Wunderbahren 
Menschen (Magdeburg, 1666, capítol VII, Von gestorbenen Leute oder 
Larvis) on s’indiquen d’altres fonts. Aquestes poques indicacions de l’omissió 
de document podrien ser fàcilment multiplicades; elles refuten l’afirmació de 
l’autor sobre els recents estralls causats pels vampirs: «Una cosa és clara: 
-no és que no es produeixen, sinó que són acuradament silenciats i ofegats» 
(pàg. X-XI). La premsa sensacionalista ha estat i està desitjosa de la nova 
sensació i de l’augment de vendes que un sol cas autèntic i demostrable de 
vampirisme portaria. Però, per desgràcia, aquests amants infernals de sang 
s’estan convertint en tan estrany com la llegendària serp de mar o l’unicorn 
de fama medieval!
Mentre que deixa de banda importants fonts literàries, Summers narra una 
sèrie d’històries que estan obertes a molts dubtes per motius molt diferents 
a la incredulitat en el vampirisme. L’ “autèntica” història del vescomte 
de Moriève, un francès del segle XVIII, que era un vampir que vivia en 

L'Upir núm 29 (2011). Cercle V



74 75

secret de la sang humana, s’assembla molt a un dels thrillers populars 
de fa un segle. «Després del descobriment final del ghoul es van registrar 
els arxius de la família i es va trobar que el vell vescomte havia arribat 
originalment de Pèrsia, on es va casar amb una dona índia, i després va 
fixar la seva residència a França, on es va naturalitzar. La infecció vampírica 
estava en la seva sang» (pàg. 125-126 , de JA Middleton, Another grey 
ghost book). Qualsevol en possessió de les més elementals nocions d). 
Qualsevol en possessió de les més elementals nocions d). Qualsevol 
en possessió de les més elementals nocions d). Qualsevol en possessió 
de les més elementals nocions d). Qualsevol en possessió de les més 
elementals nocions d). Qualsevol en possessió de les més elementals 
nocions d). Qualsevol en possessió de les més elementals nocions d
Aquest estudi sembla basar-se en una vaga noció del significat de vampirisme. 
És impossible d’explicar, per exemple, la inclusió (amb una il·lustració) de la 
Missa Negra de Huysmans a À Rebours entre els fets sobre vampirs, quan 
és evident que és un cas de culte al dimoni; les il·lustracions Los Caprichos 
de Goya amb el Sabbat i la bruixeria, i no amb els vampirs, i és estrany 
trobar una descripció de la superstició popular de Trionfo della Morte de 
D’Annunzio en la seva miscel·lània. Amb aquesta manca de discriminació, 
l’autor podria haver inclòs tota la història de la bruixeria i la meitat del folklore. 
En la literatura moderna el vampir mai no ha estat res més que un renaixement 
artificial d’un passat mort i enterrat per sempre en les capes inferiors de la 
nostra memòria racial. Molts de nosaltres encara podem estar fascinats, en 
alguna part més o menys estètica de la ment, pels misteris horrorosos, que 
brillen en els foscos racons d’un passat primitiu; molt pocs poden, en la seva 
por, reviure l’experiència real dels nostres remots i crèduls avantpassats. 
Summers és un d’ells; es mereix plenament la nostra admiració per la seva 
recopilació de materials en una fantasmal terra de ningú, «on els acadèmics 
no s’atreveixen» i des del qual de forma esporàdica un raig des del més enllà 
ha il·luminat la literatura. El nostre lament més important és que tota aquesta 
ingerència sobrenatural no ha produït un treball ni remotament semblant a 
una obra mestra. L’estètica de l’Infern ha resultat decididament mediocre!

       Gustave Leopold Van Roosbroeck

Versió catalana de Josep Fígols. Ressenya original: «M. Summers, The 
Vampire in Europe (Book Review)» , Romanic Review, 21 (1930),  p. 352-
354 de Gustave Leopold Van Roosbroeck (1888-1936). Aquest treball és 
de domini públic des de l’1 de gener de 2007. 
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