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1 Els apareguts són essencialment hostes de l’hivern, especialment 
del període de dotze dies entre Nadal, Cap d’Any i reis (Lecouteux 
2009: 144-145). 

2 L’església o assemblea,«church» en anglès.

3  Dels esperits tutelars britànics es diu que gaudeixen tocant 
sorollosament les campanes de les esglésies. Poden aparèixer en 
forma de terribles gossos negres; o bé, en forma de persona, petita, 
deforme i de pell fosca (Arrowsmith 2009: 53). Les narracions sobre 
gossos negres es recullen gairebé a tots els comptats d’Anglaterra i 
en alguns indrets d’Escòcia, Gal·les i les Illes del Canal. Un dels casos 
més famosos és el de Cabell de Dartmoor (Devon), un caçador que va 
vendre la seva ànima al diable. Quan va morir el 1677 aparegueren 
gossos negres al voltant de la seva càmera funerària. La llegenda diu 
que el caçador fantasmal viatja amb gossos negres. El relat va inspirar 
Arthur Conan Doyle per a escriure la cèlebre narració The Hound of 
the Baskerville (El gos dels Baskerville, 1901-1902) (Barber; Barber 
1988: 3). Els «church grim» apareixen en algunes històries de ficció. 
A Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter i el pres 
d’Azkaban, 1999, Sybill Trelawney, l’encasament efectiva professora 
d’endevinació, associa les fulles de té de Potter amb el Grim, el qual 
identifica com un gos negre que ronda els cementiris parroquials 
(churchyard).

4 A Dinamarca aquesta figura s’anomena kirkegrim danès i a 
Finlàndia Kirkonväki.

5 En  singular vættr. També anomenats wights, són esperits de la 
natura de l’antiga religió nòrdica.

6 Gyllenborste en suec i en islandès Gullinburste.

7 A la mitologia nòrdica i a les literatures occidentals els nans són 
coneguts com a hàbils artesans i ferrers de notable fama. Els nans de la 
mitologia i de les creences normàniques no han de ser identificats per 
la seva mida, perquè poden presentar alçaries diferents, de vegades 
la dels propis humans, i, fins i tot, canviar de forma amb algun tipus 
de metamorfosi. Lecouteux (1997: pàssim), aportant indicis gens 

El vampir de Jacobsdorf
Encara que és una història escassament coneguda fora dels territoris 
de parla alemanya, el cas de Jacobsdorf té un interès especial perquè 
les despulles d’un vampir històric del segle XVIII es van conservar 
fins ben entrat el segle XX. Les restes del suposat revingut s’haurien 
preservat des del moment de l’incident en el qual es va mutilar el cos, 
al voltant del 1750, fins l’any 1940.
Jacobsdorf és el nom alemany d’una petita població d’un 650 habitants 
anomenada actualment Zamarte, situada a la província de Sępólno, a 
la Pomerània, a la part nord-central de Polònia.
El primer testimoni del cas ens arriba d’un llibre de 1837 Die Volkssagen 
Ostpreussens, Litthauens und Westpreussens (Narracions populars 
de Prússia Oriental, Lituània i Prússia Occidental). Dins del capítol Els 
xuclasangs es troba el següent text:

«A la Prússia Occidental, un membre de la família noble 
dels Wollschläger va morir a mitjan del segle passat. Alguns 
dels seus parents el van seguir ràpidament i de manera 
inesperada a la tomba sense que la causa de la mort es-
tigués clara. Algú s’adonà que el difunt no perdia el seu 
color vermellós i es va convèncer de la seva naturalesa 
vampírica. Es va reunir la família i es va decidir que Joseph 
von Wollschläger hauria de decapitar el seu difunt oncle. 
En aquell temps Joseph, mort el 1820 a una edat avança-
da, com a director del districte encara era un home jove. 
Acompanyat per un frare del monestir dels franciscans de 
Jacobsdorf1, cadascun amb una espelma, van baixar a la 
cripta on era inhumat el difunt2. 
Obren el taüt i en treuen el cos perquè el seu coll descansi 
sobre la vora del taüt. El moviment natural que el cap fa 
en bascular cap endarrera inspira tal terror en el frare que 
deixa caure el seu ciri i surt fugint. Encara que ara es troba 
sol, Joseph von Wollschläger no es desinfla i separa el 
cap del cos amb la destral que ha portat, però un intens 
raig de sang surt de manera que el darrer ciri s’apaga. En 
una foscor gairebé total, aconsegueix amb dificultat recollir 
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una mica de sang en un calze i torna a casa seva. L’acte 
destinat a preservar els seus li costa gairebé la vida: en 
efecte, poc després del seu retorn, va ser colpit d’una greu 
malaltia que el va tenir a la vora de la tomba durant més 
de sis mesos. Encara avui en dia es pot veure, a la cripta 
del claustre de Jacobsdorf, exactament a la cambra central 
on es troba el panteó dels Wollschläger, el cos amb el cap 
entre les cames» (Tettau; Temme 1837: 275-276).

La següent font documental, procedeix d’un article publicat l’any 1962 
i signat per l’aficionat al folklore Leo Gerschke. Aquest autor explica 
que quan era jovenet va sentir un relat horripilant sobre el monstre 

Fragment de l'article de Leo Gerschke publicat en l'edició del Westpreußen-
Jahrbuch de l'any 1962. 
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de Jacobsdorf  (Uhüe va Jaubsdöp). Els vells de l’indret li contaren 
els següents fets: “Fa molt anys el mal rondava el monestir i una mà 
invisible colpejava les portes de la cripta que s’obrien i es tancaven. 
L’immens sant bernat que tenien els monjos començava a ulular i 
gemegar com si algú l’estigués maltractant, mentre semblava barallar-
se. Aquets fets es van repetir durant dies. Per tant no hi havia dubtes, 
l’última persona enterrada era un revingut que no trobava descans 
en el taüt i a les nits lluitava contra un animal de sang calenta, el gran 
ca del monestir. Naturalment, havien d’acabar amb aquest inhòspit 
trànsit i, una nit, alguns homes coratjosos es van amagar equipats 
amb llanternes i pales esmolades. Va arribar la mitjanit i van escoltar 
el tenebrós soroll i, ben aviat, l’ulular del gos que tirava amb força de 
la seva cadena. Els homes van il·luminar l’escena i van tirar amb força 
de la trampa d’accés a la cripta. En el mateix instant van acabar els 
gemecs del gos que, alliberat per la força del seus lligams, es va pre-
cipitar a dins com una exhalació. Van entrar i veieren que el mort jeia 

Esglesia de Zamarte a 
principis dels anys 50 del 
segle XX. 
Fotografia d'origen 
desconegut.
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de costat en el taüt amb les mans plenes de pèl del gos. Li van tallar 
el cap amb les pales i un fil raig de sang va eixir súbitament. Després 
van col·locar-lo amb el cap bocaterrós entre les cames. Des de llavors 
el mort va romandre en pau” (Gerschke, 1962: 89). 
El propi Gerschke va veure l’any 1916 l’esquelet i el cap del suposat 
revingut que estava exposat en el panteó dels Wollschläger. Tanmateix, 
quan va tornar la primavera de 1940 a aquesta població polonesa, 
llavors un territori ocupat per Alemanya, amb la intenció de fer-hi una 

A dalt: situació 
de Jacobsdorf 
-actualment Zamarte- 
dins de Polònia.
A l'esquerra: 
fragment d'un mapa 
de la Pomerània 
de l'any  1905 on 
apareix Konitz i 
Jacobsdorf (abreujat).
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fotografia, va descobrir amb esglai que feia només unes dues setmanes 
que s’havien enterrat les despulles. En paraules seves, «un patrimoni 
únic d’interès per a la recerca havia estat destruït» (Gerschke, 1962: 
90). 
      Jaume Albiol
      Lluïsa Romero
      Jordi Ardanuy

Notes
1 Existeixen diverses poblacions en territoris històrics de parla 
alemanya que responen al nom de Jacobsdorf. Ara bé, no hi ha 
cap dubte que es tracta de l’actual Zamarte, població propera a 
Chònice/Chojnice/Konitz. Pertany al disctricte de  Gmina Cekcyn, 
a la província de Kujawsko-Pomorskie, L’investigador holandès Rob 
Brautigam va publicar informació sobre aquest cas a la segona meitat 
de l’any 2001 a Shroudeater.com, preguntant-se sobre la situació de 
Jacobsdorf. Però l’any 2003 va rebre un missatge de Regina Gerschke 
(Brautigam 2003), néta de Leo Gerschke que va estar en el llocs dels 
fets confirmant l’emplaçament. Brautigam també va rebre informació 
addicional sobre Gerschke i una còpia del mecanoscrit original, incloent 
les seves pròpies correccions i notes a mà.
2 El monestir de l’ordre franciscana –anomenats bernats sovint encara 
avui a la zona– data de 1749. Després de la dissolució de l’ordre el 
1826, l’església es va convertir en parròquia. Pertany a l'orde dels 
Carmelites Descalços des de 1994.
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