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Imatge de por tada: Historia naturalis curiosa regni Poloniæ de Gabriel 
Rzączynski (1721).

Les referències al terme «upierz» en els 
textos de Gabriel Rzączynski i 

de Pierre Des Noyers
L’any 1721 el naturalista i jesuïta de Cracòvia Gabriel Rzączynski 
(1664-1737) va publicar Historia naturalis curiosa regni Poloniæ. Al 
marge de les explicacions sobre fenòmens naturals, l’autor tracta també 
sobre la incorruptibilitat, flexibilitat i mobilitat dels cadàvers i basa la 
seva informació en un text anterior, Eversio Atheismi, seu pro Deo 
contra Atheos libri duo del prolífic jesuïta anticartesià Georgius (Jerzy) 
Gengell (1657-1727), publicat a Braniewo (Braunsberg) el 1716.
El text té interès tant pel fet de referir un succés ocorregut el 1624, 
com per deixar constància que Upier/Upierzyca era el terme emprat 
al segle XVIII a la zona de Cracòvia – i d’altres zones més al nord i a 
l’est si hem de fer cas al text–  per a referir-se als revinguts. La narració 
explica que causen la mort mitjançant l’asfíxia, com les móres, o les 
pesantes. També s’anota que aquests éssers devoren o masteguen a 
la tomba, un tret que estava tan estès al nord d’Alemanya que existia 
el terme nachzehrer (de nach, després i zehrer, devorador) per a 
referir-se a ells.
El fragment que aquí ens interessa correspon al capítol 2 de la secció 
2a. Fem un intent de versió catalana de l’original llatí de la part essencial 
en espera d’una traducció més canònica.

«Després de la separació de l’ànima del cos, no cessa 
d’una vegada tot el poder dels òrgans dels dimonis. 
De vegades pot ser que l’esperit del mal s’introdueixi 
als cadàvers dels morts i per estar present en ells, de 
manera meravellosa poden evitar durant  molt de temps 
que es podreixin. Succeeix a Polònia, Rússia, Lituània 
com ho demostren els molts exemples autèntics que 
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jo –diu Gengell S. J. a Eversione Atheismi– he escoltat 
freqüentment de testimonis creïbles, que  s’han trobat 
cossos humans no només incorruptes, flexibles i rubicunds 
després de molts de temps, sinó que, a més, el cap, la 
boca, la llengua i els ulls de vegades es mouen. El sudari 
en el qual són embolcallats està desfet i parts del cos 
devorades. Alguns cops també s’observa que els cossos 
d’aquesta mena s’alcen de la tomba de nou, ronden per 
les cruïlles i cases mostrant-se ara a un, adés a un altre; 
i també atacant a molts, tractant d’asfixiar-los. Si és el 

Inici de la secció 
2a del capítol 
2 de la Historia 
naturalis curiosa 
regni Poloniæ de 
Gabriel Rzączynski.
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cos d’un home, se l’anomena Upier. Si és d’una dona, 
Upierzyca, com si es digués emplomat, això és, un cos 
proveït de plomes, lleuger i àgil per moure’s. 
[...] Un exemple singular de cruentationis1 el trobem en 
els manuscrits que s’ocupen d’aquesta consideració de 
completa reprovació. A Clepardiae2, a prop de Cracòvia, 
una dona va morir el febrer de 1624 i se la va enterrar. Poc 
temps després va morir una altra persona a la mateixa 
casa, alhora que un noi. Van ser enviats el jutge, els 
metges i els cirurgians, per si hi havia algun senyal de la 
presència de la pesta, però no es va trobar. D’altra banda, 
va morir una altra dona en un altre lloc, sense cap evidència 
tampoc de la pesta. La conclusió és que tot era causa d’un 
malfactor que era la perdició dels homes. El consell havia 
constatat que el primer cadàver es conservava incorrupte 
enterrat: estava tot rubicund del cap al melic i amb el sudari 
mossegat. Es va separar el cap de la resta del cos amb un 
ganivet afilat,  abans de tres setmanes a la tomba  i es van 
recollir gairebé mig galó de sang fresca. D’aquesta manera 
es va restaurar la pau» (Rzączynski 1721; 365 i 366). 

El terme upierz referit a Polònia apareix també en la famosa carta de 
Pierre Des Noyers (1608- 1693) publicada al Mercure Galant de maig 
de 16933. Des Noyers que va morir aquell mateix any, havia estat 
secretari de la reina de Polònia Marie-Louise de Gonzague i, per tant, la 
seva opinió era considerada del tot qualificada i avalada per sacerdots 
de «probitat coneguda» (Donneau de Visé 1694: 14). 
Reproduïm la part que fa referència als revinguts.

«Potser han sentit a parlar d’un fet realment extraordinari 
que es troba a Polònia i sobretot a Rússia. Es tracta de 
cossos morts que s’anomenen en llatí striges i en el 
llenguatge del país upierz i que tenen un cert humor que 
la gent comuna i persones sàvies asseguren que és sang. 
Hom diu que el Dimoni extreu aquesta sang del cos d’una 
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persona viva o del bestiar i que la duu al cos d’un mort, 
perquè es pretén que el Dimoni ix del cadàver durant cert 
temps, des del migdia fins a mitjanit, retornant després 
posant-li la sang que ha recollit. Aquesta sang es troba 
en el cadàver que amb el temps surt per la boca amb 
abundància, pel nas i, sobretot, per les orelles del mort de 
manera que el cos neda dins del taüt.
Hi ha més. Aquest mateix cadàver sent una gana que li 
fa menjar les robes on és enterrat i se’ls troba a la boca. 
El Dimoni que surt del cadàver pertorbarà durant la nit 
aquells amb qui el mort ha tingut una més gran familiaritat 
durant la seva vida i els crea grans penes mentre dormen. 
Els abraça, els estreny, presentant-se amb cara del seu 
parent, o del seu amic i els debilita de tal forma xuclant la 

Coberta del Mercure Galant de maig de 1693 i pàgina del mateix 
número amb la menció als upierz.
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seva sang pura per a dur-la al cadàver que, despertant-se 
sense saber el que perceben, criden socors. Les víctimes 
es tornen primes i llangueixen i el dimoni no els deixa de 
manera que tots els de la família moren l’un després de 
l’altre. 
Hi ha de dues menes d’aquests esperits o dimonis. Uns 
van als homes i els altres a les bèsties que moren de la 
mateixa manera, xuclant-los la seva sang.
L’estrall seria enorme sense el remei aportat. Consisteix 
a menjar pa fet, pastat i cuit amb la sang que es recull 
d’aquestes menes de cadàvers. Se’ls troba als seus taüts, 
flonjos, flexibles, inflats i rubicunds; i, no secs i encartonats 
com els altres cadàvers, un temps després de ser inhumats. 
Quan se’ls troba d’aquesta manera, tenint el rostre dels 
que han aparegut en somni, se’ls talla el cap i se’ls obre el 
cor i en surt molta sang. Es recull i es barreja amb farina 
per pastar-la i fer aquest pa, que és un remei per evitar-ne 
una vexació tan terrible. Després que se’ls ha tallat el cap, 
aquells esperits que turmentaven a la nit, no enterboleixen 
més i es porten bé.
Fa poc temps una noia n’ha fet la prova. Havent-la despertat 
el dolor que ha sentit dormint per demanar socors, ha dit 
que ella havia vist la seva mare flonja, inflada i rubicunda. 
Se li ha tallat el coll i s’ha obert alliberant gran abundància 
de sang. Després d’això la llangor que ella patia  s’ha 
acabat i s’ha recuperat completament de la seva malaltia. 
Sacerdots dignes de fe, que han vist aquesta mena 
d’actuacions, testifiquen la veritat de tot allò que li dic i 
és comú a la província de Rússia». (Des Noyers 1693: 
62-69)4.

No obstant això, paga la pena assenyalar que en les Lettres de Pierre 
des Noyers publicades el 1859 i que recullen escrits entre els anys 1655 
i 1659 apareix una altra referència al tema, en concret a la carta 235 
signada el 13 de desembre de 1659 a Dantzig (Gduńsk o Gdańsk).
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«Mentrestant, jo us diré una paraula sobre una malaltia a 
Ucraïna, que creuria fabulosa, si gent d’honor l’acredités 
amb el seu testimoni, i si la cosa no fos considerada 
tan certa al país que hom passaria per ridícul de voler-
ne dubtar. Se li diu en llenguatge rutè Upior i Friga en 
polonès. Heus aquí el que és: Quan una persona que 
va portar les dents en nàixer, mor, menja en el seu taüt, 
primer es menja la roba, peça per peça i després les mans 
i braços; i, durant aquest temps els de la seva família i 
els de casa seva moren l’un després de l’altre: un no és 
encara mort quan l’altre ja està malalt a punt de morir. I 
allò dura fins que n’hagin mort tres vegades nou. I d’aquí 
ve el nom de Friga o Upior, que és la mateixa cosa5. Però 
quan s’adonen que la gent es mor d’aquesta malaltia, es 
desenterra el primer difunt que es troba i, si com ja he 
dit, es menja la seva roba o els braços,  se li talla el cap. 
Com a conseqüència emana sang molt clara, com si es 
tractés d’una persona viva. I després d’això, la mordentat 
s’atura de seguida a la seva família , i el nombre de tres 
vegades nou ja no mor, com hauria succeït altrament.
Es diu que això també passa a vegades entre els cavalls . 
Confesso que em resulta difícil no creure que això és pura 
superstició». (De Noyer 1859: 561).

      Jaume Albiol
      Jordi Ardanuy

Notes

1 El terme Cruentation ( “ius cruentationis” o “Ius feretri sine sandapilae”) 
realment s’aplicava a un mètode medieval de trobar proves contra un 
sospitós d’assassinat.  La creença més habitual consistia en el fet 
que el cos d’una víctima sagnava espontàniament en presència de 
l’assassí.  
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2 Podria tractar-se del barri de Clepardia, actualment dins de 
Cracòvia. 
3 L’entrada no anava signada ni s’especificava autor. Però en el número 
de febrer de l’any següent de la mateixa publicació reprodueix el text i 
s’indica l’origen. Aquesta reimpressió forma part d’una llarga dissertació 
sobre els prodigis i l’acció del dimoni. No s’especifica l’autor, però 
sembla plausible que fos l’escriptor, fundador i propietari de la revista 
Jean Donneau de Visé. 
Aquesta  reflexió de Donneau de Visé ve motivada per un article 
aparegut el mes anterior de Jacques Marigner (1694), advocat del 
Parlament de París, que s’ocupava de tot tipus d’ésser fantàstics, de 
Paracels i també de passada d’un tema de gran polèmica a l’època, la 
vareta endevinatòria usada a la rabdomància, el que avui anomenaríem 
radioestèsia.  
4 El text acaba amb la menció d’algun altre «prodigi» sense relació 
directe amb allò que ens ocupa. 
5 No queda gens clar quina etimologia atribueix al terme. 
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