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Portada: Mapa de Station Island, al llac Dearg. Segon la tradició, en aquesta 
iila es troba el Purgatori de San Patrici. Font: Thomas Carve. Lyra; sive 
Anacephalaeosis Hibernica, Sulzbach, 1666.

Un draugar en la 
Història de Thorstein pell de gallina

La Història de Thorstein pell de gallina és una de les menys conegudes 
de la literatura islandesa antiga. És una font d’informació sobre les 
concepcions sobre l’altre món dels antics escandinaus.
La narració es troba en el còdex Flateyjarbók o llibre de Flatey (llibre 
de l’illa plana), conegut també per GkS 1005 fol i Còdex Flatöiensis. 
És un manuscrit medieval que comprèn 225 pergamins que, segons el 
propi text, va ser escrit el 1387 i va ser completat el 1394 o una mica 
després. A la seva primera pàgina, s’indica que el propietari és Jon 
Hakonar fill i que va ser escrit per dos sacerdots. Un d’ells, Jon prestr 
Þórðar fill, que va escriure des de la història d’Erick el viatger fins al 
final de les dues sagues d’Olaf, el que inclou la narració que aquí ens 
interessa; i, l’altre, Magnús prestr Thorhallz fill, que va escriure els 
primers i darrers materials i també va il·lustrar l’obra. A finals del segle 
XV s’hi va afegir més material. 
La història de Thorstein mostra influències cristianes innegables. 
Esmenta al diable, l’infern i la campana de l’església utilitzada pel rei 
noruec Olaf I per exorcitzar el mal. Un fet també altament significatiu 
és que dos herois de la literatura èpica escandinava com Sigurd el 
caçador de dracs  i Starkad el Vell són situats a l’avern pel narrador. 
A més es descriu la derrota del diable per un rei missioner. 
L’argument és el següent: Durant un viatge per Noruega, el rei Olaf 
s’atura amb el seu seguici en un poblet. A la nit, prohibeix als seus 
homes sortir sols a fer les seves necessitats i els diu, “hi haurà 
problemes”. No obstant això, al final de la nit l’islandès Thorstein 
decideix sortir sol, per no molestar els seus companys. Llavors es 
troba amb el diable. Més tard, relata les seves experiències. Segons 
Thorstein el dimoni venia directament de l’infern i havia contestat de 
manera directa les seves preguntes sobre els sofriments infligits als 
habitants de l’avern. 
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Entre els residents de l’indret es troba Sigurd el caçador de dracs  i 
Starkad el Vell. Thorstein li pregunta al diable com ulula Starkad i el 
maligne comença a fer-ho mentre s’apropa al llarg dels seients de la 
latrina sobre la qual la narració ens diu que era tan gran que onze 
homes podien seure-hi alhora d’un extrem a l’altre. Per tal de suportar 
els terribles crits del diable, Thorstein s’embolica la seva capa al voltant 
del seu cap, però demana al diable que ululi més fort amb l’esperança 
que el rei desperti i el salvi. De fet això és el que passa, però els udols 
són tan forts que Thorstein acaba perdent el coneixement. Sona la 
campana i el diable desapareix a través del terra. Al matí Thorstein li 
agraeix al rei que el salvés, i quan aquest li pregunta si els udols del 
dimoni l’havien espantat, ell respon: “Espantat, senyor? No sé el que 
significa tenir por’, tot i que sí que va admetre que els udols li havien 
posat la pell de gallina. El rei li va donar llavors el sobrenom de pell 
de gallina i li va regalar una espasa com requeria el costum quan un 
guerrer adquiria un sobrenom.
La narració no és una llegenda miraculosa. El fet que el rei, quan es 
desperta, faci sonar la campana no és un miracle. Qualsevol podia 
allunyar el mal fent sonar una campana o fent sonar el senyal de la 
creu. La narració tampoc se centra en el rei Olaf, com passa en d’altres 
embolics de les sagues dels reis. En aquest conte el protagonista és 
clarament un islandès que no coneix la por i que és independent fins i 
tot en el seu comportament davant el rei. ‘Vostès els islandesos són tan 
busca-raons com diuen’ assenyala Olaf, que, no obstant això, decideix 
temperar la seva ira amb misericòrdia. Així que no és una història sobre 
“un rei que es va desfer del diable”, sinó una història sobre ‘Thorstein 
que no tenia por i va enganyar al diable “. L’única cosa que distingeix 
l’Olaf d’altres reis és la seva capacitat de predir el futur i, per tant, saber 
que el diable s’apareix a la nit, però això per si sol és difícil que  es 
pugui  interpretar com un signe de la seva santedat. La saga atribueix 
freqüentment habilitats sobrenaturals a l’Olaf Tryggvason, però són 
generalment més paganes que cristianes.
És molt interessant la terminologia usada en el text per a descriure 
l’inframón. En aquest text, que es pot considerar breu, s’utilitzen 
sis paraules diferents per a referir-se al maligne:  dólgr (diable, 
enemic, alguna criatura no humana); draugr  (draugar, fantasma, 
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revingut, mort que habita un túmul funerari); drysildjöfull  (dimoniet, 
criatura nociva); fjándi (enemic, dimoni, esperit maligne); púki ( 
dimoniet, esperit maligne o trol); skelmir (diable, portador de 
plagues, trickster1). La freqüència amb què apareixen aquests termes 
és ben diferent (taula 1). Curiosament no apareix en absolut la paraula 
djöfull, que difereix de drysildjöfull en què aquest últim accentua el 
caràcter patètic del dimoni. Dóna la impressió que l’autor ha volgut 
posar l’accent en la posició insignificant del dimoni que apareix abans 
de Thorstein. Aquest no es troba amb una espècie de príncep de les 
tenebres, sinó més aviat amb un insignificant subaltern.

Taula 1

Terme Freqüència 
d'aparició

púki 10
draugr 4
fjándi 2
dólgr 1
drysildjöfull 1
skelmir 1

Aquesta barreja o confusió de termes sembla que té a veure amb el 
fet que el relat es reculli en el segle XIV, ja sota influència cristiana. 
El diable (drysildjöfull) que s’asseu a la latrina al costat de Thorstein 
també se l’identifica com a draugar (draugr). Aquest terme és corrent 
en les sagues islandeses i denota els revinguts i els morts vivents 
que habiten en túmuls que s’espanten i fan mal a la gent. Aquests 
éssers, sovint cadàvers en descomposició, inflats i blaus que tant 
recorden els vampirs, resulten aterridors. Les seves visites només 
poden ser evitades després de la destrucció total dels cadàvers, que 
han de ser cremats i les seves cendres escampades. També se’ls pot 
clavar una estaca al cor; o bé decapitar-los, col·locant el cap a la part 
posterior del cos. Sense dubte, és un tipus d’ésser ben conegut de 
l’antic folklore nòrdic que identifica un revingut amb corporeïtat (Boyer 



28 29

1994; Lecouteux 1996; Keywort 2006; Jakobsson 2009; Ardanuy 2010). 
No pot haver-hi cap error, respecte l’ús del terme draugar perquè 
es presenta ell mateix a Thorstein com Thorkel el Prim, assassinat 
junt amb el seu rei Haraldr Hilditönn, el líder danès del segle VIII. 
Thorstein es troba per tant, davant d’un cadàver vivent. Però en el 
text, el terme draugar apareix citat com a “diable”, el que mostra com 
el concepte havia estat parcialment assimilat pel cristianisme que 
va unificar i homogeneïtzar totes les criatures i éssers no celestials 
sota el paraigües diabòlic. Les noves creences se superposen a les 
creences i tradicions populars tradicionals que seguien sent vives. Al 
segle XIV el cristianisme no era res de nou per als islandesos, que es 
van convertir oficialment l’any 1000, però hi ha clars indicis d’un fort 
contrast entre els costums. 
Ara bé, els turments infernals de Sigurd i Starkad es poden considerar 
lògics. Tots dos són figures de la mitologia pagana, i per tant, el seu 
lloc, vist des de la perspectiva cristiana, seria l’avern. Per a l’historiador 
rus Aaron Gurevich (1924-2006), el fet que l’autor anònim de la Història 
de Thorstein pell de gallina triés dos famosos herois de les epopeies 
escandinaves podria suggerir que estem davant un intent conscient 
de desacreditar-los per la seva condició precisament de pagans 
(Gurevich, 1993). 
Però Sigurd i Starkad es presenten de diferents formes. El 
turment de Sigurd consisteix a atiar el foc “el millor de tots”, 
mentre que Starkad el Vell, que ha d’estar de cap a peus
embolcallat per les flames de l’infern, pateix “el pitjor de tots”, cridant tan 
alt que els dimonis no tenen descans. El càstig imposat a Starkad és 
molt pitjor. Així Sigurd conserva alguns trets positius, fins i tot dins l’era 
del cristianisme. Starkad apareix de vegades en la mitologia com una 
figura més sinistra i ambigua i això es reflecteix clarament en aquesta 
història: Starkad pateix terribles turments, i ni tan sols Thorstein no pot 
suportar els terribles udols de dolor imitats pel visitant a l’infern.

Notes

1 Terme anglosaxó per a referir-se a un tipus de personatge típic del 
molts folklores que es pot definir amb un o més dels següents adjectius: 



30 31

trapella, entabanador, xerraire, mentider, engalipador, enganyador, 
murri, mistificador i trampista.

     Jaume Albiol
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