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unes lents de contacte especials anomenades animal eyes, que aconsegui-
en donar al personatge un efecte de depredador.

No obstant això, com pot comprovar-se, els efectes especials de tecnologia
digital es posaren al servei dels personatges, com les transformacions de
Louis i Claudia en vampirs utilitzant el citat efecte morphing.

És obvi que les diferències entre els primers vampirs del cine i els més
moderns, ve marcada per l’ús no sols ja dels efectes digitals, sinó també per
l’evolució de les tècniques de maquillatge.

Encara que tampoc podem oblidar, és clar, els dos factors claus als quals
férem al·lusió al començament de l’article: les influències tant de l’estil del
director com de l’època en què es realitza la pel·lícula. Si de Bela Lugosi a
Christopher Lee, ja trobem traços diferenciadors, què dir quan apareix en
pantalla aqueix Dràcula gentleman de Gary Oldman.

Traducció autoritzada. Versió original: «Más vampiros, por favor» a: Terror Universal, (març 2002),
<http://www.cinefantastico.com/terroruniversal>. Sara Rodríguez es llicenciada en Comunicació
audiovisual i està acabant la tesi doctoral sobre la caracterització de personatges en el cinema d’
Horror.

  Sara Rodríguez Mata

REVISIÓ CRÍTICA DE

Le Vampire dans la littérature
du XIXe au XXe siècle

Amb ocasió del centenari de Dràcula s’han multiplicat els estudis sobre vam-
pirisme.  L’apassionament, certament, s’ha calmat una mica, però se seguei-
xen veient aparèixer regularment monografies i treballs col·lectius que re-
prenen, amb més o menys èxit, els hàbits de la gent hematòfaga.

En el transcurs dels últims mesos, per exemple, s’ha pogut llegir Visages de
vampire (Cares de vampir), dirigit per Bárbara Sadoul1, Vampirs. Retrats d’una
ombra, sota la direcció de Llija Silhol2, els Vampirs: autòpsia d’un mite, de
Claude Lecoutex3. I heus aquí, avui, una obra de Sabine Jarrot, doctora en
sociologia que ha destacat, entre altres, en el resum de la Literatura i les
arts, vertader monument quadripartit orquestrat per Florent Montclair4.
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Com ja es podia esperar, l’autora proposa una aproximació sociològica de la
figura vampírica, sustentada per la convicció que el social pot aclarir l’obra
d’art i que, recíprocament, l’obra d’art permet explicar el social.

Si sembla difícil trobar les causes dels fonaments d’aquest estudi diacrònic,
ens preguntem sobre les raons que han portat a Sabine Jarrot a reduir de tal
manera el camp de la seva exegesi. En efecte, ella escruta les mutacions
sofertes pels vampirs literaris des del segle XIX, però limita el seu propòsit a
quatre característiques desgraciades: narració, estatus social, aparença físi-
ca, mitjans de protecció de destrucció.

Per proporcionar la mesura justa d’aquesta metamorfosi hauria estat neces-
sari, com a mínim, examinar a més la seva edat, els seus poders, la seva
forma d’alimentar-se, la seva sexualitat, el seu caràcter, la seva moral, el
seu potencial humorístic, la seva racionalització, així com les seves especi-
ficitats en la literatura juvenil.

Al reduir la discussió als quatre punts amunt esmentats, Sabine Jarrot es
contenta de derrocar portes obertes. Si almenys tinguéssim dret a un raona-
ble treball de compilació..., però no és aquest el seu cas ja que es perceben,
aquí i allà, multitud d’errors i d’aproximacions indignes d’una especialista.

Alguns fan riure, com quan l’autora escriu (p.10): «En fullejar simplement les
primeres pàgines d’una novel·la paraliterària, se sap immediatament a quin
registre pertany (novel·la de Ciencia-Ficció, novel·la sentimental. ..) Es per-
met aquí preguntar-se si Sabine Jarrot ha llegit moltes novel·les populars!
Prenguem com a exemple Els autors de crims d’Eric Frank Russell5, publicat
en una col·lecció «negra»: el relat debuta com una novel·la policíaca
(Bransome, a priori culpable d’homicidi, fuig de la policia), es transforma en
una novel·la d’espionatge (es converteix en el blanc d’agents secrets estran-
gers) i conclou sota una hipòtesi conjectural (l’heroi no ha comès cap crim;
Bransome és, a la manera d’un enfilall de savis empleats per a la defensa, la
joguina de manipulacions mentals). És necessari esperar a les pàgines finals
per determinar la naturalesa de ciència ficció de la novel·la...

Però altres incongruències fan riure menys. Així ocorre en el moment en què
Sabine Jarrot afirma que el gènere fantàstic aparegué en el segle XIX (p.71),
un es pregunta seriosament sobre la seva cultura literària: què fa amb el
Castell de Walpole (1764), amb el Monjo de Lewis (1795)? Realment, les
qüestions genèriques semblen escapar-se-li. Escriu: «Avui en dia, els ter-
mes meravellós, fantàstic i sobrenatural són més o menys intercanviables»
(p. 74). Justament és el contrari del que ha ocorregut: aquests termes, subs-
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És potser necessari afegir que Sabine Jarrot confon alegrement Ciència-
Ficció i Fantàstic: «La temàtica de l’alteritat no és específica dels texts de
vampir, està present, en la mateixa època, en la majoria dels relats fantàs-
tics. Així, la criatura de Víctor Frankenstein representa un símbol elevat d’al-
teritat darrere del qual es perfila el problema de la dualitat de l’ésser humà.
Alteritat i dualitat són veïns, i són associats freqüentment, com es dóna, per
exemple, en L’estrany cas del Dr. Jekyl i Mr.. Hyde i en el Retrat de Dorian
Gray (p. 182)»

Es podria creure que Sabine Jarrot no domina bé el Fantàstic, però sí la
qüestió vampírica. No obstant això...

Atribueix, per exemple, les Històries de vampires publicades en 1961 per
Robert Laffont a Roger Vadim, quan es tracta d’una antologia composta i
anotada per Ornella Volta i Valerio Riva: el realitzador de Barbarella es con-
tenta de firmar el pròleg! Certifica (p. 93) que Prisma de la nit. Una biografia
d’Anne Arrisse de Katherine Ramsland no ha estat mai traduït al francès,
quan hi ha una traducció d’aquesta obra publicada per Lefrancq en 1997
amb el títol Anne Arrisse, la reina dels vampirs!

tituïbles antany, designen lamenta-
blement realitats que cap crític seri-
ós sabria barrejar!

Igualment, no s’estranya un molt de
veure l’autora reproduir una mica
més enllà, sense discutir-la, una afir-
mació amb poc sentit de Roger
Caillois: «el Fantàstic és posterior als
contes de fades i, per així dir-ho, els
reemplaça» (p. 75). El Fantàstic no
«reemplaça» els contes de fades. És
suficient visitar una llibreria o con-
sultar el prodigiós catàleg de
l’Harmattan per assegurar-se de la
supervivència del Meravellós: els
dos gèneres coexisteixen, sense di-
rigir-se especialment al mateix pú-
blic, sense usar les mateixes estra-
tègies i sense respondre a les ma-
teixes finalitats.
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Costa creure que una «especialista» hagi pogut passar al costat d’aquesta
obra fortament anunciada en la premsa i publicada per un editor que es
beneficia d’una bona difusió en l’Hexagone.....

Sabine Jarrot estima que «el vampir està lligat des del seu origen al cristia-
nisme» (p. 149), cosa que és extremadament discutible. El temor a les cria-
tures vampíriques és força anterior a l’aparició de la fe cristiana i es pot
trobar, a través del globus, en molts pobles no cristianitzats.

Però l’assagista no sembla estar molt al dia del folklore vampíric anterior al
segle XVIII, com testimonia el passatge inconsistent que consagra a les
estriges.

Al final del volum, Sabine Jarrot explica de forma curiosa l’apassionament
del públic pels hematòfags: «l’ocultisme, la màgia negra, la telepatia, la brui-
xeria i l’exorcisme aconsegueixen nous adeptes. En aquest context, no és
d’estranyar descobrir un indici d’interès pels vampirs» (p. 177). L’autora sembla
oblidar que l’escriptor del Fantàstic no reafirma al vampir. Igual que l’escrip-
tor de Ciència-Ficció no reafirma a l’extraterrestre o a l’OVNI. L’un i l’altre
inviten els seus lectors a una “«experiència mental» per reprendre una ex-
pressió consagrada per Darko Suvin. Espremem el raonament de Sabine
Jarrot i arribarem a admetre que el fet que, cada vegada, més gent s’interes-
sa per la ufologia i les abduccions cosa que fa que es venguin llibres de
Ciència-Ficció!.

Hi ha pocs novel·listes de Ciència-Ficció versats en els deliris ufològics i jo
no conec cap escriptor de Fantàstic convençut de l’existència dels vampirs.

Tot això per mostrar que el bevedor de sang és una figura cada vegada
menys marginal: sembla que estiguem somiant! Tot i que pugui sorprendre,
Jean Marigny en un article una mica antic6, deia més sobre el tema en nou
pàgines –certament, ben denses- que Sabine Jarrot en dues-centes vint-i-
quatre. Si aquesta última l’hagués consultat, segurament ens hauria estalvi-
at aquest llibre...

Assaig: Sabine Jarrot. Le Vampire dans la littérature du XIXe au XXe siècle.
L’Harmattan, col·lecció “Logiques socials”, novembre 1999, p. 224.
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