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Algunes notes
sobre el retorn dels morts
a Polèsia
Polèsia o Polissya és una regió natural i històrica situada principalment
entre Ucraïna i Bielorússia, encara que algunes parts també pertanyen
a Polònia i a Rússia. El terme «Polèsia» té per arrel «les», que significa
«bosc» i el prefix «p» amb significat de «a» o «en» (al bosc). La regió
va quedar greument afectada per l’accident de la nuclear de Txernòbil
de l’any 1986. Encara hi ha moltes zones contaminades per elements
radioactius i una part de Polèsia està inclosa en la Zona d’exclusió de
Txernòbil. Es tracta d’una regió força estudiada des del punt de vista
etnològic i lingüístic (Kabakova 2002).
A diferència del que succeeix a les contemporànies societats urbanes
on els difunts són mers records i gairebé desapareixen de les nostres
vides quotidianes, en les cultures tradicionals eslaves els morts ocupen
un lloc tant aquí com en el Més Enllà (Kabakova 2001).
Els «bons» morts1 ocupen un lloc al costat de la família i són ben
recordats com a favorables avantpassats. En el cas dels cementiris,
és important qui és el primer de ser enterrat. A Stodoliči2 s’aprecia
favorablement que sigui una persona ofegada la primera a ocupar-hi
lloc, ja que se’l considera un «sant» (Sedakova 1983: 259). Ara bé,
no sempre és així. A Sporovo3 es tem que el mort arrossegui amb poc
temps a tota la família. Per això es prefereix que el primer enterrat
en un cementiri o en una part nova sigui un foraster (Sedakova 1983:
253).
Aquesta singularitat de ser el fundador del cementiri implica també una
càrrega com il·lustra el següent fragment recollit a Lyubyazh4:
«L’avi anava en una carreta tirada per bous. Tot d’una, es
van aturar bruscament. A la cruïlla de camins va veure el
nostre oncle que li va dir: “Ah, cunyat Tymoša, us culpo a
Representació de la Rusallka de l'any 1934 de l'il·lustrador rus Iván Yákovlevich
Bilibin (1876-1942).
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Mapa de Polèsia

tots perquè m’heu enterrat el primer. I des de fa molt de
temps ningú no mor. Hi sóc en un torn molt llarg”. Portava
la jaqueta i els pantalons blancs»5.
Els avantpassats anònims reapareixen 3 o 4 cops a l’any, a les festes
del difunts que estan estrictament pautades i que duen el nom de
dedy: «Els morts vindran del cementiri a casa abans de Sant Miquel,
abans de Nadal , abans de Pentecosta”, del divendres al dissabte. Són
sol·licitats per les seves famílies que els convoquen a la part superior
de l’escalinata com es recull a Sporovo6: “ Tots els parents morts, tots
el que siguin, vinguin a ressopar. No tinc por de la meva mare morta,
no tinc por del meu pare mort» (Sedakova 1983: 252).
Els infants morts abans de ser batejats són enterrats a la
vora del cementiri, així com un fetus avortat o un mort en
néixer, de vegades amb la precisió que se’ls situa a l’est,
dins o fora del cementiri. Al sud-est Polèsia, aquets infants són enterrats
sota la casa o a les proximitats o al jardí, al peu d’un arbre fruiter, com
ho eren els seus avantpassats. Se l’enterra igualment a la vora d’una
carretera, sovint sense creu. Segons una creença, aquests nens es
transformen en una rusalka7, esperit vegetal, o en una estrella fugaç:
“Una estrella fugaç significa que un bebè no batejat per la seva mare
és expulsat del paradís”8. La mort d’un nen sense bateig representa
una culpa greu per a la mare i la llevadora, una anomalia que cal
pal·liar de totes totes. L’emplaçament escollit per al seu enterrament
reflecteix aquest objectiu. A Kovčin9 es considera convenient una
cruïlla de carreteres perquè s’assembla a una creu. A Smičin10, el
llindar de la casa era un lloc escaient perquè “quan un home camina,
les seves cames dibuixen una creu” (Kabakova 1994: 312-313). Es
pot observar com aquests llocs tradicionals on enterrar mal morts, és
a dir, difunts que han tingut un traspàs en moments no adequats, han
incorporat l’explicació cristiana de la creu que justifica el manteniment
de la tradició.
Nombrosos relats sobre infants que espanten amb els seus crits els
vianants expliquen que les seves ànimes erren en els camps, els
boscos i els aiguamolls sense poder trobar la pau mentre no se’ls
posi un nom o que se’ls ofereixi un tros de tela, regal tradicional del
bateig. El padrí o la padrina pronuncien una fórmula similar a aquesta
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de Rėčyca11: «Et batejo en nom del Pare, del Fill Ivan i Marija», salvant
així l’ànima de l’Infant i de la seva pròpia. Així, aquestes mesures post
mortem posen al dia el que importa més en aquesta cultura: el nom i
la donació (Kabakova 2001).
Per contra, el cementiri queda prohibit per als morts dolents, ja que
per exemple, un penjat que s’hagués barrejat entre els bons morts
provocaria una sequera. Així que ha de ser enterrat a l’indret on s’ha
pres la vida o bé a una cruïlla de camins. Com la terra es nega a acollirlo, els vianants llancen branques per cobrir la tomba, sense cap làpida
o creu. Es clava una estaca que fa ofici de creu i que la gent enfonsa
a la tomba per impedir que el suïcidat esdevingui un revingut.
Els bruixots també són sospitosos, tot i que poden haver estat enterrats
al cementiri. Per tant s’empolvora la tomba amb llavors de Rosella. Es
considera que l’aparegut haurà de comptar primer tots els grans abans
de poder sortir de la seva tomba. De vegades, se l’exilia darrera el mur
del cementiri. El bruixot es pot convertir en un revingut que ataca els
éssers vius i fa estralls. «Es passeja per la casa, si el mort és enterrat
sense creu, es passeja, ho obre tot i escanya»12. «Si el pare mor o
algú més de la casa, ve a l’una del matí, se’l veu, parla amb la família.
Es diu: és el domovyj [follet de la casa] que retorna»13.
Així el revingut és més sovint un home, bruixot, mag o suïcida, que
amenaça la llar, sobretot durant els quaranta primers dies després de
la defunció. I també s’apodera de les tasques femenines. Així es puja
al taler i es posa a teixir, fet que, sent un home, infringeix les normes
clàssiques de repartiment de treball. Intenta mantenir el lloc del marit
difunt i tenir relacions sexuals amb la vídua, especialment si aquesta
plora amb intensitat la desaparició del seu marit.
La dona que retorna gairebé només pot ser una bruixa, si bé existeix
una excepció ben positiva: Déu pot permetre a una mare morta tornar,
per alletar i ocupar-se del seu nadó. «Es diu que la mare retorna als
seus fills durant quaranta dies. A Horošee Ozero14 encara s’explica
això. Una mare ha deixat orfes els seus petits. Estaven bruts. I al matí,
tots estaven nets».
Els morts també apareixen en els somnis de la seva família per complir
el seus deures respecte dels éssers vius o, al contrari, per reclamar el
que els deu. Hi ha nombrosos relats on el mort demana que se li enviï
una peça de roba que necessita a l’altre món, o que se’l desenterri per
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trobar els diners amagats al seu coixí i destinats al seu funeral.
Els mitjans utilitzats per posar fi a les visites són múltiples. Es comença
per retre visita a la tomba demanant al mort que acabi els seus anar
i venir. Però si amb les paraules no n’hi ha prou, llavors es recorre
als objectes i rituals apotropaics. Grans de rosella dispersos sobre la
tomba i al voltant de la casa serveixen per distreure l’aparició, igual
que la benedicció de la casa per part dels sacerdots amb encens
i aigua beneïda. L’estaca de trèmol ha de retenir el mort a la seva
tomba i impedir que la terra el rebutgi. Si en el moment de l’exhumació,
es descobreix que el mort jeu sobre el ventre, se li talla el cap i se li
col·loca entre les cames.
Entre les mesures defensives, n’existeix d’altres més sofisticades,
que consisteixen a imitar la inversió de l’ordre de les coses. El
següent exemple recollit a Lisjatiči15 recorre a l’incest com a forma de
transgressió. Una vídua avergonyida per les constants visites del seu
marit va trobar una manera d’espantar-lo. A mitjanit, que per definició
pertany als morts, s’instal·là al llindar i començà a ordenar el seu armari.
El fantasma, sorprès per la seva activitat li’n demana la raó:
« "Vull un vestit".
– "Per fer què".
– "Per anar al casament".
– "De qui és el matrimoni?"
– "Són germà i germana que es casen".
Ell va replicar:
"Enlloc del món pot germà i germana casar-se".
I ella li va respondre:
"Enlloc del món esdevé que un mort retorni".
I ell acaba dient
"Heus aquí unes paraules ben trobades".
I desapareix per sempre
(Gura; Ternovskaja; Tolstaja 1983 : 68).
El deure de la mare respecte a la seva descendència és enorme. A
Lutkov16 és considerada responsable de la fi prematura del seu nen,
del que no s’ha pogut realitzar plenament. Ja que es veu el destí com
un lot, una part del “pastís” comú es distribueix i redistribueix entre
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els éssers vius, de manera que la mare se l’acusa d’haver menjat “la
ració de pa del seu nen”. Però a Ryasno17 una mare que ha perdut el
seu nen és considerada com a beneïda “. Un raonament similar és a
l’origen de la prohibició al districte de Vítsiebsk18 (Zelenin 1914: 136)
de menjar els aliments que aporta la partera per temor de “devorar la
seva vida”, limitació que afecta al pare, però no els nens.
Aquesta culpabilitat intrínseca imposa prohibicions alimentàries
que les dones respecten tota la seva vida per redimir la seva culpa.
Totes les fruites i sobretot les pomes li són prohibides fins el dia de
la Transfiguració (6 agost), en cas contrari el nen es veurà privat de
l’altra vida. La Transfiguració esdevé així el dia de la commemoració
de tots els infants morts: les primeres pomes són llavors beneïdes i
distribuïdes sobre les tombes (Komaroviči19). Onze dies més tard, per
Sant Miró, les ànimes dels nens morts sense bateig surten de les seves
tombes i els àngels els bategen i els administren la unció tal i com es
va recollir a Solov’evka (Zelenin 1916: 616-617). Naturalment aquesta
data del 6 d’agost és el límit per l’aparició d’aquets rusalki que són tan
diferents dels marits revinguts que actuen «gairebé com a vampirs,
que martiritzen els seus parents violant l’espai domèstic a força de
visites repetides sense tenir en compte el calendari commemoratiu»
(Kabakova 2001).
Un infant mort sense bateig, especialment si és nena i enterrat durant
la setmana de Pentecosta té molts números de convertir-se en un
rusalki, ànimes errants. L’enterrament d’un nounat no batejat no deixa
de provocar queixes: “No tenim prou rusalki, heus aquí una altra”. El
clergat, per la seva part, fa tot el possible per restablir l’ordre com
mostra aquest testimoni recollit a Kartušino20 “El bisbe s’ha posat a llegir
les oracions a l’església. Ha conjurat la terra i els rusalki marxen”.
Segons Galina Kabakova (2001) la figura de la rusalka permetria
vehicular la contradicció entre l’aparent presumpció d’innocència del
recent nascut i la no redempció d’aquell que no ha integrat dins de la
comunitat dels cristians. Per a uns, seria així un dimoni, força malèfic,
per als altres, es tracta d’un esperit “escollit”, gairebé d’un àngel que
només una bona ànima pot veure21. “Tots els morts no es poden
convertir en rusalka, només els que ho mereixen. Els petits tenen
menys pecats”. Per això també hi ha qui creu en els anomenats rusalki
justos “les noies menors de set anys, Déu els perdona els seus pecats”
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i moren abans d’haver començat a pecar. “Es veu el signe de la seva
puresa en el fet que apareixen nues” (Vinogradova 1986: 92-93).
L’origen atribuït als rusalki és força general de tota la Polèsia. Però la
segona categoria, les noies mortes el dia abans dels casaments és més
característica de la part occidental. En el centre del país, predominen
dues altres versions: la rusalka és una noia ofegada; o bé, és aquella (o
aquell) que ha nascut o mort la setmana de la Pentecosta. Les quatre
variants poden coexistir i combinar-se a certes regions. Aquestes quatre
versions rivals vehiculen dos grans temes:una vida no consumada
com a dona i un moment inadequat per al començament o per a la
fi de la vida (Kabakova 2001). La posada en escena del casament a
l’enterrament amb la morta vestida de núvia, la distribució del seu dot
de regals de casaments, no resol el problema d’una vida no viscuda,
d’una destinació no realitzada. El bateig, el matrimoni i el naixement
dels nens constitueixen l’únic recorregut vital adequat per a una dona
(per a un home també, d’altra banda) que li permet complir el seu
deure terrenal i descansar en pau a més a més enllà de la tomba. Si
aquesta vida s’atura a mig recorregut és que el mort, o més aviat la
morta haurà de tornar regularment sobre la terra amb l’esperança de
realitzar-se.
Quan se’ls enterra, no es plora perquè la noia hagi mort, sinó que es
fa perquè errarà tota la seva vida com una rusalka. La seva ànima
vagarà per aquest món. Com sabem els nois també poder ser rusalki.
Seran també ànimes errants. Així es va recollir a Zamoshye22: «la seva
ànima no es quedarà a la terra, sinó que errarà pel món» (Vinogradova
1986: 1992).
Els rusalki apareixen la vetlla de Pentecosta o poc després i
continuen presents fins al dilluns o al dimarts de la quaresma de
Sant Pere, per desaparèixer fins a l’any següent, encara que en
alguns llocs es diuque són presents des de Pasqua fins a la sega.
L’ambigüitat de l’estatus dels rusalki que no són bons ni dolents, o
més aviat totes dues coses té una incidència en el comportament
dels seus parents. Les mares que han perdut la seva filla a la flor de
l’edat es preparen per a la seva visita; de vegades, totes les dones del
poble ho fan per solidaritat. Abans de la sortida del sol, s’agafen peces
de roba que van pertànyer a les nenes i s’estenen als murs de les
seves cases o sobre els tancats: una camisa, una faldilla, un davantal
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i un mocador. La roba s’hi queda fins al vespre, un dia, l’últim dia del
seu sojorn sobre terra, o una setmana. Es creu que cada nena va a
visitar a la seva mare i agafa peces per vestir-se. Però si la mare no
ho ha fet, la rusalka plora tal i com s’ha recollit a Simonoviči23 (Gura;
Ternovskaja; Tolstaja 1983: 117).
Naturalment, les ofrenes de roba evoquen l’aixovar, ja que els rusalki
tornen a rondar per la terra per tal de realitzar-se en tant que dones:
trobar un marit... i descendència. El període de l’activitat més intensa
d’aquests esperits correspon més o menys quan la lluna és plena (el
dijous de Pentecosta és a dues llunacions de la lluna nova després
de l’equinocci de primavera), període benèfic per a la fecundació. És
també el moment dels darrers casaments abans que es reprenguin
a la tardor. Durant aquests dies s’intenta mantenir els nens al marge
dels camps en flor, perquè els rosalki els podrien fer seus.
El següent text recollit a Txolkhov 24 representa una narrativa
omnipresent a qualsevol punt de Polèsia:
«Un vell va anar al camp per rasclar el fajol i var portar a
casa una rusalka sobre el seu rasclet. Va venir al camp i
es va instal·lar sobre el rasclet. Era com una nena, s’havia
assegut i no volia baixar-ne. Així és com ell la va portar a
casa. Va pujar sobre l’estufa i s’hi va quedar fins al Dijous
sec, el dijous posterior a la Pentecosta; i després se’n va
anar. No va menjar res: capturava el vapor que puja de
les olles i es retirava; en tenia prou amb el vapor de les
olles».
En aquesta història el rusalka ocupa l’espai d’un estrany, algú aliè a
la seva família, per bé que la seva vinculació amb el cicle estacional
és evident, ja que desapareix quan el seu temps s’acaba. Com a
mort que és, no menja aliments terrenals terrestres i se satisfà del
seu vapor, creença que potser es pot relacionar amb la prohibició de
menjar plats calents que encara emeten vapor recollida a la regió de
Gluhov25 (Malinka 1902: 242).
Les rusalki ataquen amb virulència els camps, el seu espai predilecte,
en aquells que hi treballen o hi passen. Els fan pessigolles fins que
es mor d’esgotament. Allà on són associades amb l’aigua, agafen els
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banyistes i els ofeguen. Així, no és estrany que tota persona morta
durant la setmana de Pentecosta se la consideri com capturada per
ells –o elles. Llavors es diu que són els rusalki qui se l’han emportat.
La relació a la sembra continua sent essencial en la representació
d’aquest esperit. Situant en el temps el moment de la seva aparició
sobre la terra, es menciona certament la Pentecosta, però s’evoca
també el període crucial per a tot el cicle agrari: el moment de la floració
dels cereals (Kabakova 2001).
Les rusalki es reuneixen per “divertir-se” quan el sègol comença a florir
(krasue(ca), rjasue)) per reproduir-se (igrae). Aquestes noies bones
per casar ballen en els camps perquè “floreixin”. El verb krasue(ca) i
el nom krasa (flor) evoquen també kraska26, “flors, colors de dones,”
la menstruació; els verbs jugar (igrat’) i divertir-se (guljat’) tenen una
connotació sexual forta. Així, les rusalki són alhora la millor expressió
de la naturalesa puixant i del cos femení llest per fer eclosió i que no
espera més que ser fecundada. De vegades, es diu explícitament que
comuniquen els seus “colors” al sègol i a la falguera, i que aquesta
última no floreix més que en l’espai de la nit de Sant Joan. Les rusalki
representen així el guió de la catàstrofe: quan la noia no aconsegueix
la fecunditat s’ha d’abocar en la naturalesa (Kabakova 2001).
En la seva dimensió vegetal, les rusalki protegeixen certament la
sembra. “És Déu qui les envia vigilar, perquè ningú no hi vagi, no
toqui les espigues, ja que no pujaria la sàvia” (Pietkiewicz 1938: 186).
Però al mateix temps, són sospitosos de robar el pol·len, el mitjà de
floració. Se suposa que el guarden durant un any i l’utilitzen per a la
“bruixeria”, sobretot per fecundar-se. El propietari del camp i de l’hort
ha de muntar guàrdia i escombrar el pol·len perquè les rusalki no el
prenguin (Kartušino).
Les rusalki no representen més que un cas particular de l’esdevenir de
les morts. Alguns també assenyalen que els bebès segueixen el seu
propi camí. Així, aquells que no han arribat a caminar i a parlar són
considerats com àngels aptes capaços de tornar a la terra i renéixer a
la seva seu pròpia família (Seržputovskij 1930: 170). Aquesta idea devia
estar estesa entre tots els serbis, perquè també es troba entre ells27.
Un altre detall sobre el retorn dels morts infantils ens el proporciona la
terminologia relacionada amb el del parentiu, a l‘igual que en algunes
llengües indoeuropees, com el llatí o el rus antic on es relacionen els
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avis, besavis, rebesavis, amb els néts, besnéts, etc.

Miquel Ribas
Notes
Hem tractat el tema dels bons morts caracteritzada pel francès
Philippe Ariès com la mort ritualitzada i predictible en un article anterior
(Ribas 2012).
2
Districte de Lel’čicki, a la regió de Hómiel, Bielorrússia. Totes les
poblacions tenen moltes variants de transcripció a les llengües
occidentals.
3
A Sporovskiy, districte de Berezovskiy, regió de Brest, Bielorrússia.
4
A la regió de Volyns’ka, Ucraïna.
5
El text està reproduït per Galina Kabakova (2001) procedent dels
Arxius de Polèsia dipositats a L’Institut d’estudis eslaus i balcànics de
Moscou. Totes les referències de les quals no s’indiqui una altra font
tenen aquesta mateixa procedència.
6
Regió de Brest, Bielorrússia. També se’l transcriu per Sporavo i
Sporuv.
7
Plural rusalki. Nimfa.
8
Recollit a Malye Avtjuki, a la regió de Homel’, Bielorrússia.
9
Kulykivka, província Txerníhiv, Ucraïna. De vegades transcrit com
Kovchyn.
10
Districte de Gorodnja (Horodnya), província Txerníhiv, Ucraïna.
11
Rečica [Rechytsa], Homel’, Bielorrússia.
12
Nikolaevo, regió de Hrodna, Bielorrússia.
13
Thorin, a Jitòmir, Ucraïna.
14
Districte de Borzna, a la província de Txerníhiv, Ucraïna.
15
Disctricte de Stryi, a la província de Lviv, Ucraïna.
16
O Lutki, districte de Stolin, regió de Brest, Bielorússia.
17
Dribin, Mahiliou, Bielorrússia.
18
Nord-est de Bielorrússia.
1
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Tcherikow, regió de Mogilev a Bielorússia. Va perdre el seu
estatus com a una unitat administrativa el 2002 com a resultat de la
contaminació després de la catàstrofe de Txernòbil i l’evacuació dels
residents.
20
També Kartushina, província de Briansk, Rússia.
21
Povorsk (Volínia, Ucraïna) i Rečica (Hómiel, Bielorrússia).
22
També Zamoš’e. Hi ha molts topònims equivalents a Bielorússia.
Probablement es tracti d’un situat a la província de Hómiel.
23
Districte de Glusk, província de Mahilioŭ (Bielorússia).
24
També transcrit per Čelhov, a Rússia, a la província de Briansk.
25
Hlújiv , Glújiv i també Glújov, província de Sumi a Ucraïna.
26
Plural kraski.
27
“Quan un nen mor en una família mentre que un altre neix, és l’ànima
del nen mort que torna a ocupar de la del nounat. Només l’ànima d’un
bastard ja no pot tornar”. (Glasnik Etnografskog Muzeja u Beogradu,
núm 14, 1939; citat per (Kabakova 2001).
19
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Notícia bibliogràfica sobre
In search of Dracula
L’any 1972 aparegué un llibre que ha tingut una influència important
en el tema dels estudis sobre Dràcula. Es tracta de la monografia
In search of Dracula (Cercant a Dràcula), obra de Radu Florescu i
Raymond McNally.
Mc. Nally (1931-2002), que va ser professor del Boston College i estava
especialitzat en la vida intel·lectual russa, mentre llegia la novel·la de
Bram Stoker va observar que molts dels llocs que es citaven al llibre
eren reals. Com que Transilvània i la collada de Borgo apareixien en
els atles i els horaris de ferrocarril descrits eren ben acurats, va pensar que potser Dràcula podria haver-se basat en una persona real.
En l’època en la qual Mc.Nally es va interessar en el tema, Vlad III,
el Dràcula històric1 era una figura pràcticament desconeguda enllà
de Romania. Aquest país a més estava a l’altre costat del teló d’acer,
cosa que no facilitava els intercanvis culturals2.
McNally es va associar amb Radu Florescu (1925-2014), antic director
de l’East European Research Center del Boston College, un romanès
de naixement especialitzat en història i amb estudis cursats a la Gran
Bretanya. Els dos acadèmics van començar a recollir material documental i a recórrer Transsilvània i Valàquia per a intentar demostrar
que Vlad III havia estat el prototip sanguinari en el qual es va basar
Stoker per a crear el seu comte vampir. Però això, no havia esta realment així.
Des de l’estudi i publicació de les notes que prenia Stoker per a preparar la seva novel·la Dràcula se sap que el noble valac no va ser
la font d’inspiració de l’escriptor irlandès. De fet Stoker va anomenar
inicialment aquest antiheroi simplement com un «home ancià retornat
a la vida». Després com a «Comte (en blanc)», més tard «Wampyr» i
finalment «Dracula». Stoker va saber de l’existència de Dràcula mentre
redactava l’obra, però els seus coneixements sobre Vlad III foren força
reduïts fins i tot després d’acabar la novel·la.
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D’altra banda, la localització del castell de Dràcula a la novel·la també va anar variant. Inicialment estava situat a Alemanya. Després a
Estíria (Àustria), on de fet també transcorre la novel·la Carmilla de
Sheridan Le Fanu. Finalment, el castell es localitza a Transsilvània
(Stoker 2008).
Encara que In search of Dracula avui en dia és una obra obsoleta,
la importància històrica de l’obra és notable perquè va situar tant el
Dràcula literari com el Dràcula històric en el focus d’atenció del món
universitari occidental i, de rebot, del públic en general. Una mostra
en són les disset edicions, reedicions i traduccions que hem localitzat
(taula 1).
L’any 1973 Florecu y McNally van completar una biografia més acadèmica, Dracula: A Biography of Vlad the Impaler, 1431-1476. El 1976
Christopher Lee, un dels actors més identificats a l’època amb Dràcula,
va protagonitzar un documental suec basat en els dos llibres i titulat
també In Search of Dracula.
McNally va continuar els seus èxits amb A Clutch of Vampires: These
Being among the Best from History and Literature, una antologia d’escrits sobre vampirs, tant de ficció com de no-ficció (1974). L’any 1979
va publicar de nou amb Florescu una reedició de la novel·la d’Stoker.
The Essential “Dracula”: A Completely Illustrated and Annotated Edition
of Bram Stoker’s Classic Novel.

Radu Florescu (esquerra) i Ray
McNally en una imatge de l'any
1989. Fotografia: David L. Ryan,
Boston Glove.
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McNally també va publicar un llibre sobre la comtessa Bathory, Dracula Was a Woman: In Search of the Blood Countess of Transylvania
apareguda el 1983. L’any 1989 es publicà Dracula, Prince of Many
Faces: His Life and Times, un intent de contextualitzar la vida de Vlad
l’empalador a l’Europa del segle XV. Finalment, el 1994 va publicar
una segona edició lleugerament ampliada de In search of Dracula.

Algunes
cobertes
d'edicions de
In Search of
Dracula
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Taula 1. Les edicions de In search of Dracula
Títol

Any

Idioma

País d’Edició Altres dades bibliogràfiques

Edició i
enquadernació

In Search of Dracula:
A True History of
Dracula and Vampire
Legends

1972

Anglès

EUA

In Search of Dracula:
A True History of
Dracula and Vampire
Legends

Greenwich (Conn.): New York
Graphic Society Books.
Pàg: 223.
Dim: 26 cm.
ISBN: 9780821204856

1973

Anglès

Regne Unit

London: New English Library,
1973
ISBN: 9780450015960

Primera edició
britànica. Cartone.

A la recherche de
Dracula - l’histoire, la
légende, le mythe

1973

Francès

França

Paris: Robert Laffont.
Pàg: 268.
Dim: 21x14 cm.
ISBN: 9782221029961.

Edició basada en
l’original.
Rústica.

1973

Anglès

EUA

New York: Warner Books.
Pàg: 247.
ISBN: 9780446780698

Redició en format
de butxaca.
Rústica

1975

Anglès

Regne Unit

Nova reedició
britànica de
l’original.
Cartone.

1975
(?)

Anglès

EUA

1979

Anglès

Regne Unit

1979

Anglès

EUA

1979

Anglès

Regne Unit

London: New English Library.
Pàg. 219.
Dim: 18 cm
ISBN: 9780450022043
New York : Galahad Books.
Pàg: 223.
Dim: 26 cm.
ISBN: 9780883652701
London: New English Library.
Pàg. 223.
Dim: 24,8 x 19,7
ISBN: 9780450040573
New York: Warner Books
Pàg. 247.
Dim: 18 cm.
ISBN: 9780446920476
London: Book Club Associates
Pàg. 247.
Dim: 24,8*17,8
ISBN: 9780446920476

In Search of Dracula:
A True History of
Dracula and Vampire
Legends
In Search of Dracula;
a True History of
Dracula and Vampire
Legends
In Search of Dracula:
A True History of
Dracula and Vampire
Legends
In Search of Dracula;
a True History of
Dracula and Vampire
Legends
In Search of Dracula;
a True History of
Dracula and Vampire
Legends
In Search of Dracula;
a True History of
Dracula and Vampire
Legends
La Verdadera Historia
de Dracula [sic]

1980

Espanyol

Argentina

In cautarea lui Dracula
Subtitlu: O istorie
adevarata a lui Dracula
si a legendelor cu
vampiri

1992

Romanès

Romania

In Search of Dracula:
The History of Dracula
and Vampires

1994

Anglès

EUA

Buenos Aires: Rodolfo Alonso
Pàg: 255
Dim: 19,2 x 13,4
Sin ISBN.
Bucureşti: Fundația Culturală
Română.
Pàg: 216.
Dim: 20 x 13 cm.
ISBN: 9789739132367.
Boston: Houghton Mifflin Co
Pàg: 312.
Dim: 23 x 15 cm.
ISBN: 9780395657836.

Edició original.
Cartone.

Reedició de
l’original.
Cartone.
Reedició britànica
de l’original.
Cartone.
Reedició de
l’original.
Rústica.
Reedició de
l’original.
Cartone.
Edició en espanyol
a partir de la
primera americana.
Copyright 1978.
Rústica.
Edició basada en
l’original.
Rústica.
Edició revisada.
Rústica.
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In Search of Dracula.
The enthralling
history of Dracula and
vampires
Auf Draculas Spuren.
Die Geschichte des
Fürsten und der
Vampire.
Storia e mistero del
conte Dracula.
La doppia vita di un
feroce sanguinario
In Search of Dracula.
The enthralling
history of Dracula and
vampires
Drácula: La Verdadera
Historia

1995

Anglès

Regne Unit

1996

Alemany

Alemanya

1996

Italià

Itàlia

1997

Anglès

Regne Unit

2005

Espanyol

Argentina

London: Robson Books
Pàg: 299.
Dim: 24 cm.
ISBN: 9780860519690.
Berlin: Ullsteinhaus.
Pàg: 304.
Dim: 22cm x 14,5 cm.
ISBN:9783550070853.
Milano: Piemme.
(Serie Bianca).
Pàg: 326
Dim: 22 x 14,5 cm.
ISBN: 9788838424885.
London: Robson Books
Pàg: 299
Dim: 24 cm.
ISBN: 9781861050861
Buenos Aires: Terramar
Pàg: 144
Dim: 19.3 x 12.4
ISBN: 978-9871187027

Edició britànica.
Rústica.
Basat en l’edició
revisada de 1994.
Cartoné.
Basat en l’edició
revisada de 1994.
Reedició de la de
1995.
Rústica.
Reedició de
l’edició argentina
de 1980.
Rústica.

Històries de no morts
In Search of Dracula conté un capítol dedicat al folklore amb alguns
detalls específics d’interès sobre els no-morts, encara que McNally no
sembla una font escrupolosament acurada per a ser un acadèmic.
McNally narra que la tardor de 1969, trobant-se a Căpăţânenii
Pământeni, al municipi d’Arefu, comarca de d’Argeş, als peus del castell
de Poenari, una cantant gitana anomenada Tinka li va explicar dues
històries relacionades amb els no morts (moroi). Una d’elles es referia
al seu propi pare. Uns trenta anys abans l’home havia mort i havia
estat exposat en una vetlla convencional3. Però transcorregut el temps
els pobletans van observar que la cara del mort seguia rosada i la pell
continuava flexible. La gent va pensar que era un moroi i li van clavar
una estaca de fusta que va travessar el fons del taüt fins clavar-se al
terra. D’aquesta manera van impedir que pogués incorporar-se.
L’altra narració es refereix a una anciana de la població. Després de
la mort van traspassar d’altres familiars propers. El mateix va passar
amb diversos animals de les rodalies. Atès el que passava, els veïns
van sospitar que es tractava d’un revingut. Van inhumar el mort. Quan
van treure la tapa van observar que els ulls estaven oberts i que el cos
s’havia mogut a la tomba. També van notar que tenia una aparença
rosada. Llavors van cremar el cadàver.
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Una tercera història de McNally la refereix en un article publicat l’any
1992 a Dracula The Complete Vampire (McNally 1993: 81). L’autor
explica que es va trobar un seguici fúnebre d’una jove a la població
de Rodna, a Bistriţa-Năsăud (Transsilvània). Es quedà a presenciar
la cerimònia i un pagès el va informar que era una suïcida. Els veïns
varen col·locar la noia en un taüt dins d’una tomba poc profunda, tot
just mig metre de profunditat. McNally manifesta que el va sorprendre
aquest fet, però que va descobrir la raó després d’acabar la cerimònia
religiosa oficial. Els pobletans van tornar al fossar, van treure el taüt
del forat poc profund i li van clavar una estaca a través del cor fins a
fixar-la al terra per sota de la jove difunta.

Jordi Ardanuy
Notes
Històricament el terme «Dràcula» deriva d’una orde de cavalleria
coneguda com a Orde del Dragó. Aquesta havia esta creada per
Segimon I, emperador del Sacre Imperi Romanogermànic per a
defensar la Cristiandat de l’imperi otomà. Vlad II, fou admès l’any
1431 a l’orde. Després d’això va començar a vestir l’emblema de l’orde
–un drac, en romanès dracul– i, posteriorment, com a governador de
Valàquia, les monedes duien també un drac com a símbol. Així que el
seu fill se’l va anomenar «Drăculea», «el fill del Drac, de Dracul».
A Vlad II se’l coneix com a Vlad l’Empalador perquè va eliminar
nombrosos criminals, enemics i rivals principalment mitjançant el
mètode d’empalar-los en un pal afilat. Les fonts principals que s’ocupen
amb aquests esdeveniments són els registres dels colons saxons de
Transsilvània, que va tenir freqüents enfrontaments amb ell. Actualment
és venerat com un heroi popular pels romanesos per haver fet fora
els invasors turcs.
1

A Catalunya, el primer document extens sobre Dràcula històric que
ens consta és un article de l’historiador Constantin C. Giurescu (19011977), professor de la Universitatea din București publicat l’any 1973
a la revista Historia y Vida. No es fa cap menció al treball de McNally
2
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i Florecu, cosa que de fet no era gens necessària perquè Dràcula era
ben conegut per als historiadors romanesos.
A In Search of Dracula (McNally; Florescu 1975: 129; McNally;
Florescu 1994: 121 ) es diu que la vetlla dura un dia, però en canvi
a «En busca del auténtico Drácula» (McNally 1993: 81) es parla de
tres dies.

3
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Notes sobre creences en vampirs dels
eslaus polabis
Els polabis és el nom col·lectiu que reben els eslaus assentats al
llarg del riu Elba, entre la mar Bàltica al nord, el riu Saale tributari de
l’Elba i l’anomenat límit de Saxònia (Saxoniae Limes) a l’oest, Monts
metàl·lics i els Sudest occidentals al sud; i Polònia per l’est. També
han estat coneguts com els eslaus de l’Elba o com a vends (wends).
El seu nom deriva del eslau «po», que significa «al costat» i al darrera
el nom eslau per l’Elba,
Els eslaus polabis van començar a assentar-se al territori de l’actual
Alemanya a la segona meitat del primer mil·lenni. Van ser conquerits
en gran part pels saxons i els danesos durant el segle XII abans de
passar a formar part del Sacre Imperi Romanogermànic. Les tribus van
ser germanitzades gradualment i assimilades als segles següents. De
fet només els sorbs o sòrabs han conservat la seva identitat pròpia.
El llenguatge polabi es va extingir. El darrer nadiu va ser una dona
que va morir el 1756 i la darrera persona que havia aprés la llengua
de manera limitada ho va fer el 1825. No obstant això, les llengües
sòrabes tenen d’uns 20.000 a 60.000 habitants, segons les fonts, que
sobreviuen a l’est d’Alemanya.
Text sobre els eslaus de Hannover
La versió que aquí es presenta es tradueix de la traducció a l’anglès
que facilita Perkowski (1989; p. 106-107) a partir de l’original alemany
–veure imatge – que correspon a un descripció etnogràfica recollida
als anys 50 del segle XIX per Karl Hennings (1862: p. 70).
«Entre els eslaus del assentaments vends1 de Hannover
que han estat germanitzats durant el segle passat
[segle XVIII], a un vampir2 se l’anomena “Dubbelsuger”,
Doppelsauger3. Fins i tot en temps recents [al voltant de
1850] s’ha demanat en els clergues permís per exhumar
el cadàver per convertir un Doppelsauger en inofensiu.
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Els vends de Hannover expliquen l’origen d’un vampir de
la següent manera. Si un nen ja ha estat deslletat i se’l
col·loca de nou en el pit de la seva mare, a través d’aquest
doble deslletament adquireix l’atribut tal que a la tomba
després de morir amb els seus llavis incorruptes absorbeix
la part carnosa del seu propi pit i també d’aquesta manera
treu l’energia vital dels seus familiars a través de simpatia.
Conegut amb certesa que el difunt era un Doppelsauger,
com a precaució contra el cadàver se li col·locava entre les
dents una moneda d’or, una Andreaskreuz [una moneda
anomenada Creu de Sant Andreu] o una creu Heller [una
altra moneda]; o bé, una taula tallada en forma semicircular
i posada sota la barbeta, de manera que el cap i el pit
queden plenament separats. Per sobre de tot el que un
tracta curosament és d’evitar que tancant el taüt els llavis
del difunt entrin en contacte amb cap part de la seva roba
fúnebre. Si això passa per distracció, ell tornarà per preses
(nachzehren4), és a dir, per dur un membre de la família
darrera l’altra fins a la tomba. Perquè un Doppelsauger
no retorni a la seva casa, es disposen de les següents
mesures de precaució: a l’aixecament del cadàver s’eleva
el llindar mòbil de la de la porta principal per sobre del
tauler de pis i es permet que el taüt juntament amb la
comitiva funerària passin per sota. Posteriorment es torna a
col·locar contra la base sense deixar el més petit interstici.
Ara el retorn és impossible perquè el Doppelsauger només
podria prendre la ruta cap a l’interior de la casa per la qual
ell havia sortit. Amb el pas del temps, però, resulta que un
dia el mort s’ha convertit en un Doppelsauger, cosa que es
manifesta per una ràpida pèrdua de pes en un membre de
la família, de manera que els familiars es colen al cementiri
durant la quietud de la nit, exhumen el cos, i colpegen la
part posterior del seu coll amb una pala. D’aquesta manera
s’elimina qualsevol influència maligna dels morts sobre els
vius. Un autèntic Doppelsauger, segons la llegenda, ha
d’emetre un darrer i definitiu crit».
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Pàgina 70 de Das hannoversche Wendland de Karl Hennings (1862).
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Fragments de creences sobre els sòrabs
Es tracta de tres fragments traduïts per Perkowski (1989: 108-109)
procedents d’un estudi del txec Frank (František) Wollman (1888-1969),
catedràtic de literatura eslava comparada, poeta i dramaturg. Wollman
va compilar un estudi detallat sobre els vampirs a l’Europa central. Ara
bé, la monografia va aparèixer dividida per entregues entre 1920 i 1925
una revista txeca Národopisný věstník československý. La selecció de
Perkowski cita fonts alemanyes i sòrabes d’on Wollman (1921: 44) va
extreure les dades, totes anteriors a la Primera Guerra Mundial.
«Els sòrabs de l’Alta Lusàcia tenen la següent creença: Si
el cos té una cara vermella, atraurà cap a sí a tots els seus
parents, un darrere l’altre. A més, cap peça de la vestimenta
no es pot permetre que estigui a prop de la boca del mort,
en cas contrari la mossegarà i tots els parents moriran»5.
« Es paren davant de la casa del pastor amb el difunt, obren
el taüt i miren el cos de nou, i quan tornen a col·locar la
tapa sobre el taüt, van amb compte que cap de les peces
de vestir s’acosti a la boca de l’home mort»6.
«Així que a la Baixa Lusàcia les vores de les robes i les
cantonades de la mortalla es subjecten7. Això implica
també aquest relat bàsic: A Škódow8, dins de la família
S9, havien patit la mort de les seves dues filles. Els ancians
van recordar que en el taüt dels primers a morir, la tela que
els cobria la cara es va quedar per error. Així per a què
ningú més no morís, van obrir la tomba i el taüt en secret,
i se’n van emportar la peça»10.

Isidre Nonell
Notes
1
Agraeixo als revisors aquesta proposta de redacció. També estic en
deute amb ells per algunes precisions sobre la referència bibliogràfica
de Frank Wollman, així com les que Wollman utilitza (notes 5 a 8).
2
«Vampyr», a l’original.
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Mapa de Lusàcia.
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Frank Wollman. Foto: Arxiu de
la Masarykovy univerzity.

En alemany, doble xuclador. «Dubbelsuger» és una forma
dialectal.
4
Terme alemany per referir-se al revinguts depredadors format a partir
de «nach» (després) i «zehrer» (devorador).
5
Fonts originals que dóna Perkowski: Karl Haupt. Sagenbuch der
Lausitz, Zhorjelc [Görlitz]: Neues Laus. Magazin, 1862-1863, I 67, 69.
Adolf Černý. Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, Budyšin [Bautzen],
1896-1898, p. 429.
6
Wilibald von Schulenburg. Wendische Volkssagen und Gebriiuche
aus dem Spreewald, Leipzig: F.A. Brockhaus, 1880, p. 113. Adolf Černý.
Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, Budyšin [Bautzen], 1896-1898, p.
430. J. P. Jordan (ed.). Nowiny za Serbow. Budyšin [Bautzen], 1842,
III 32.
7
Ewald Müller. Das Wendentum in der Niederlausitz. Kottbus: H. Differt,
1893, p. 141. Adolf Černý. Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, Budyšin
[Bautzen], 1896-1898, p. 430.
3
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Škodow (Skadow) és actualment un districte de Chóśebuz/Cottbus,
a la Baixa Lusàtia.
9
Wollman (o bé Perkowski) omet la indicació de la inicial de la
família.
10
Ewald Müller. Das Wendentum in der Niederlausitz. Kottbus: H.
Differt, 1893, p. 141. Adolf Černý. Mythiske bytosće Łužiskich Serbow,
Budyšin [Bautzen], 1896-1898, p. 430.
8
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