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Un cas de revingut del 1923 
dins de a les fronteres de l’actual 

República Sèrbia de Bòsnia i Hercegovina

Durant el mes de maig de 1923 varen aparèixer a la premsa de 
Belgrad diversos articles i notícies sobre un incident amb un suposat 
revingut ocorregut el 9 d’abril d’aquell any en el petit llogarret 
de Tupanari1 (Čajkanović 1998: 73) en el municipi de Šekovići, 
actualment a la República Srpska (República Sèrbia), dins de Bòsnia 
i Hercegovina2. 
Els fets, naturalment, varen tenir en seu impacte entre la població 
instruïda de Belgrad. Un exemple és l tenir en seu impacte entre la 
població instruïda de Belgrad. Un exemple és lessor Veselin Čajkanović 
titulat «L’assassinat d’un vampir» publicat aquell mateix any al Српски 
књижевни гласник (Gaseta literària sèrbia). En aquest article figura 
un extracte de la notícia publicada a Време3 el 23 de maig que és la 
que reproduïm a continuació4. 

Extracte de l’article

«... Un vell camperol anomenat Paja Tomić ...va  morir ... el 
9 d’abril d’aquest any. Poc després de la seva mort, la seva 
esposa Cvija va començar a queixar-se que el seu marit mort 
s’apropava a ella durant la nit en forma d’esperit5 i corria per 
la casa espantant a tots els membres de la llar6. Alguns varen 
creure la Cvija i d’altres no, però ella va seguir insistint que el 
seu marit era un vampir7  i que la visitava totes les nits. Així va 
passar tot un mes, quan, segons diuen, els fills també es varen 
adonar de la presència del vampir8 a la casa.
Els fills de l’ancià mort, Stevo i Krsto Tomić, varen convocar tot el 
poble per decidir què s’havia de fer amb el seu pare que s’havia 
convertit en un vampir. Tots els pagesos estigueren d’acord 
amb el fet que calia destruir el vampir. Varen decidir exhumar el 
cadàver, cremar-lo i escampar les cendres. La decisió es va dur 
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a terme. Els pagesos, armats amb pics i pales, varen partir cap al 
cementiri. Alguns portaven llenya per a la pira, i un havia preparat 
una estaca afilada d’arç blanc9. Tota la multitud de camperols, 
liderada pels fills del Paja mort, va arribar al cementiri. El cadàver 
va ser desenterrat, empalat amb l’estaca d’arç i llançada a la 
foguera. Després que el cos fos incinerat, varen dispersar les 
seves cendres i els pocs ossos carbonitzats restants varen ser 
llançats de nou en la tomba... »

Mapa de Bòsnia i Hercegovina, amb indicació de l'indret de Tupanari, dins 
de l'actual República Sèrbia o Srpska, que no s'ha de confondre amb la 
República de Sèrbia (habitualment anomenada simplement Sèrbia), amb la 
qual és fronterera a l'est. 
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Notes
1 Тупанари. L’any 1991 comptava amb 307 habitants («Tupanari» 
2010) 
2 En aquells moments pertanyia al Regne dels Eslovens, Croates i 
Serbis. 
3 Vreme (Temps).
4 En el número 511. La primera versió anglesa de lversió anglesa de 
lversió anglesa de lversió anglesa de lversió anglesa de lhe Folklore 
Forum 7 (1974): 260-271. Aquí utilitzem la reimpressió del 1998 a The 
Vampire. A casebook d’Alan Dundes (ed.). En un futur esperem poder 
oferir la traducció íntegra de l’article. 
D’altra banda, estem de nou amb deute amb el professor Jordi Ardanuy 
que ens ha fet notar l’existència d’una altra versió en anglès deguda 
a Perkowski (1989: 83-84), que, amb diferències molt petites, abasta 
exactament els mateixos fragments. Utilitzem els dos textos per a la 
versió catalana.  
5 Sjoberg tradueix per “ghost” i Perkowski per “spirit”. 
6 Segons Perkowski (1989: 84) que el revingut es presenti en forma 
intangible és degut a una contaminació amb el concepte d’esperit o 
fantasma. Que s’apropi a la seva dona de nit amb la mora –similar a 
una pesanta catalana, i el bullici nocturn amb el poltergeist. 
7 A l’original «Se povampirio» (Perkowski 1989: 84)
8 «Vampir» a l’original (Perkowski 1989: 84). 
9 Segons algunes tradicions el material del que estava feta la corona 
d’espines de Jesús i fins i tot la pròpia creu, segons d’altres. 

     Miquel Ribas
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