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Més sobre el vampir serbi i un article de la 
premsa espanyola de l’any 1953

A Sèrbia, la creença en els revinguts està encara viva com ho demos-
tren el casos de Lopušnik i de Gornje Stopanje de la dècada passada 
(Ardanuy, 2004; Ardanuy 2009).
Sabem que el terme «vampir» s’incorporà a les llengües occidentals 
a partir dels famosos casos de Kisilova i de Medveđa on els vampirs 
s’associen amb el consum de sang. Tanmateix aquest terme no es pot 
restringir a un xuclasang, ans al contrari. El terme s’utilitza en el sentit 
d’esperit o fantasma, però pot mostrar-se totalment corpori; i, retorna 
causant malifetes, malalties i desgràcies. Això queda ben clar en el 
cas de Gornje Stopanje de 2009 on al vampir se li atribuïen trucades a 
portes i finestres, ratllades a les parets, trencaments de vidres, etc. Els 
següents fragments textuals ens mostren les seves característiques:
 

«En primer lloc, l’ombra va aparèixer al mig del carrer 
amb només una espècie de cercle com a cap a l’aire, a 
uns tres metres del terra i saltant sobre un sostre. Des 
d’allà va volar cap a una casa veïna i va estar-s’hi durant 
uns cinc minuts que els va semblar una eternitat. El meu 
parent eslovè va fer la foto. Pots veure com l’ombra està 
a cada foto en un lloc diferent, és a dir, l’esperit o vampir 
com nosaltres l’anomenen».
«Jo no sento molt bé, però vaig poder veure a través del 
fum un home caminant vestit de negre. Va mirar a l’es-
querra, va mirar a la dreta i llavors va saltar sobre la llar 
de foc».
«El soroll va començar en una habitació de la segona 
planta que estàvem preparant per a l’hivern. No es podia 
veure a ningú, però les totxanes volaven i queien al pati. 
Hi havia vidre per tot arreu. Després d’una estona, tots els 
vidres trencats es van recollir al davant de l’escala. Jo vaig 
agafar la meva arma i vaig disparar. Com si algú que no 
pots veure que recollís la brossa i la llences, fins i tot, a la 
carretera. És terrorífic i no sabem que fer, que algú ens 
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ajudi, si és possible, perquè no hem pogut dormir durant 
set dies». 
«Va venir el nostre sacerdot amb un altre capellà,  i van 
indicar les pregàries que es dirien. Després els vampirs 
es van calmar, però encara hi són de nit. Ara són més 
als carrers i a les teulades, però de vegades s’enfaden i 
colpegen les portes i els contanidors».

Un cas més antic és el de Ruža Vlajna1 localitzat a Kisiljevo. Segons 
un article publicat el 2006 aquesta dona, un cop morta, es dedicava 
a colpejar els objectes que penjaven de la teulada a més de fer d’al-
tres malifetes. I se la veia caminar sobre el Danubi. Segons Jovan 
Marjanović (Novković, 2006), el seu avi li havia explicat com tot el 
poble estava espantat amb les seves accions i que vivia a 100 metres 
de la casa seva. Marjanović ignorava si es va arribar a fer alguna cosa 
amb el seu cos2. 
Una altra font d’informació és el bloc d’una artista montenegrina que 
signa com Meduzia. 

«Una de les vampirs més famoses va ser Rosa de 
Valàquia, que no era tan assedegada de sang com 
en Peter Plogojowitz, però que tenia el costum d’es-
pantar els camperols que venien prop de cementiri a 
la nit. Hom anava cap a casa quan, del no res, la di-
funta Rosa apareixia i, xerraire com era, preguntava:
“A on va, a aquesta hora de la nit? Aneu cap al desastre i 
la vostra pobra dona encara està esperant ...”
Li agradava especialment trencar olles i cassoles deixades 
al sostre per a què s’assequessin durant la nit; fer sorolls 
amb cadenes i accedir a les llars de la gent i sacsejar els 
seus llits durant el son. 
Durant l’hivern, se la veia caminar sobre la superfície 
congelada del Danubi i cada vegada que veia a algun 
dels seus veïns del passat, l’anomenava pel seu nom 
i li demanava que s’unís a ella. Li demanava que vin-
gués a ballar amb ella, però la seva veritable intenció 
era ofegar-lo. Atès que les persones es negaven, Rosa 
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es tornava bulliciosa i com que era cabuda, continuava 
ballant, colpejant el gel amb els seus peus i aixecant-
se les faldilles, per la qual cosa és un miracle que els 
homes anessin poques vegades a ballar amb ella.
No podien fer res amb ella –no tenia la tomba car s’havia 
ofegat al Danubi, sobre el qual ballava després de la seva 
mort. No se sap si se li va clavar finalment una estaca.
Ruža Vlajna (Ruzha Vlaina) significa literalment Rosa de 
Valàquia. El seu veritable nom no era conegut i no hi ha 
una descripció física que jo hagi pogut trobar. 
Aquesta és la traducció d’un lloc en serbi que vaig trobar. 
En les coses que jo he sentit a parlar de la Ruzha/Rosa, 
mai no s’ha dit que fos dolenta, però no puc pensar en una 
bona persona com algú que volgués que la gent ballés amb 
ella i llavors el gel els engolís. Personalment, crec que va 
ser bastant dolenta» (Meduzia, 2012).

Cal fer notar la mala mort que va tenir a l’ofegar-se. Per tant, era una 
clara candidata a ser una vampira. 
Dudley Wright recull un cas de 1923 en la seva segona edició de 
Vampires and Vampirism (1924) que descriu també les malifetes d’un 
vampir. 

«A las darreries d’agost de 1923 (vegeu l’Observer del 
2 de setembre de 19233) es va afirmar que un vampir es 
va aventurar a la capital sèrbia, Belgrad; i, va deixar anar 
totes les seves emocions tirant pedres a la casa de la seva 
víctima. Totxos i fragments de pedres grans van caure dia 
rere dia en el número 61 del carrer Bosanska4, el qual 
mena des de les antigues portes de la ciutat, a prop de 
l’estació de tren, cap al pintoresc carrer Balkanska. Totes 
les finestres de la casa es van trencar i els aterrits habitants 
deambularen pel pati de la casa, ruixant aigua beneïda i 
cantant salms i himnes, però no hi ha constància de si el 
vampir va ser capturat i travessat amb l’habitual estaca 
d’esbarzer» (Wright 1991: 172-173).
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En opinió de Rob Brautigam «aquest és un cas una mica inusual. No 
s’ha publicat res més sobre el vampir mateix i ens podríem sentir in-
clinats a classificar el cas com a “poltergeist” més que “vampir”. Però 
deu haver-hi algun motiu per a què l’atacant (invisible?) fos etiquetat 
com un vampir» (Brautigam 2008). Naturalment, l’explicació recau 
en el fet que el vampir xuclasang és una creació occidental forjada 
al segle XVIII a partir dels relats arribats des dels territoris conquerits 
a l’Imperi Otomà. El vampir dels Balcans és un revingut que altera el 
cicle natural de la vida i, com a tal, és totalment perjudicial. El vampir 
s’alimenta de sang. Millor dit, pot alimentar-se de sang, però no és el 
tret essencial d’un vampir. 
Recentment, l’autor va trobar una curiosa notícia en un número del 
setmanari madrileny Diez Minutos de l’any 1953. Aquesta publicació, 
que va iniciar la seva trajectòria el 2 de setembre de 1951, oferia in-
formació general, amb notícies que cobrien tota l’actualitat, abans que 
derivés cap a una revista de les anomenades del cor. 
La informació seleccionada recull el cas d’una persona donada per 
morta a Belgrad i l’impacte que va provocar el seu retorn entre els 
més propers que el prengueren per un «fantasma», segons la versió 
en espanyol, és a dir, un «vampir», en serbi. 

«Electrocutat al bany, ressuscita al cementiri

La senyora Paulović5, vídua d’un magistrat retirat de Bel-
grad, es desmaià l’altra nit a conseqüència d’una trucada 
telefònica: acabava de sentir a l’altra banda del fil la veu 
del seu marit. En efecte, el senyor Čeda Paulović6 s’havia 
electrocutat quan prenia un bany i havia estat conduït al 
dipòsit de cadàvers aquella mateix matí. El “difunt”, tot es-
perant la seva inhumació, havia estat dipositat a la capella 
del cementiri. Sobtadament recobrà el coneixement durant 
les primeres hores de la nit, aixecà la tapa del fèretre, que, 
afortunadament per a ell, no havia estat tancada amb clau 
i cridà a un guàrdia que va fugir cames ajudeu-me davant 
allò que ell cregué un fantasma. El “difunt” abandonà lla-
vors la capella, tot i que el guàrdia, prudentment, havia 
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tancat. Paulović experimentà el seu primer contratemps 
de ressuscitat quan telefonà a la seva dona i veié que 
després d’un crit no escoltava les paraules d’alegria que 
esperava. Però encara fou pitjor el que li passà després, 
quan demanà asil a casa d’uns amics que tremolant de 
terror li tancaren la porta als nassos. La seva tornada a la 
terra ha obligat a Paulović a escriure cartes d’agraïment a 
tots els que havien enviat el seu condol a la família a causa 
de la seva mort» (Electrocutado..., 1953).

Aquesta història recorda força a la d’Olgica Stanisavljevic de Lopušnik, 
donada per morta i presumptament enterrada l’any 2004. Però quan 
després va trucar a la seva família, va originar que especulessin sobre 
si era un vampir (Ardanuy 2004). 

     

Notícia amb ironia publicada en el seminari espanyol Diez Minutos 
l'any 1953.
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Notes
1 Literalment «Rosa de Valàquia» (Meduzia, 2012).
2 Les dades no permeten situar cronològicament amb exactitud els 
fets. No sembla desencertat  pensar que es van produir durant la 
segona meitat del segle XIX.
3 L’article, efectivament es va publicar. Aquesta és la referència signada 
anònimament per un corresponsal: «Vampire who throws stones. A 
Belgrade mystery». The Observer (2 de setembre de 1923), p. 6 .
4 Avui en dia desaparegut. L’indret es localitzaria a l’actual carrer 
Admirala Geprata, a la cantonada amb Balkanska. L’edifici no 
semblava que s’hagi conservat segons va constatar in situ l’autor 
l’agost de 2011. 
5 Transcrit «Paulovich» a l’original. 
6 De Čedomir. «Ceda» en el text en espanyol. 

     Jordi Ardanuy
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