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EL MÓN DE LA CREENÇA EN ELS VAMPIRS

VAMPIRS A LA GRAN BRETANYA

La notícia

Des de principis d’any els upirs han tornat a Anglaterra, almenys si hem de
fer cas del que ha publicat la premsa.
Vàrem saber per primer cop del que estava passant gràcies a una notícia
publicada el 17 de gener pel rotatiu The Guardian [Jones 2005] que feia
ressò del que estava passant a Birmingham. A més de comentaris sobre
llegendes urbanes, transcrivim seguidament la informació que aportava.

«El més passat, a la zona del Ward End de la ciutat anglesa de Birmingham,
va començar a escoltar-se la curiosa història que un home estava pels carrers,
a l’aguait, clavant els seus queixals en els vianants. Segons el rumor, va
mossegar un home que caminava pel carrer i es va precipitar a sobre dels
veïns que van anar a impedir l’atac. Els mitjans locals han rebut moltes
trucades de gent de les zones de Saltley, Small Heath i Alum Rock que han
sentit a parlar dels atacs del suposat upir i de gent que ha estat mossegada
en obrir la porta de casa seva responent una trucada.
Però la policia de West Midlans creu que tot això no és més que una narració
fantàstica. “Al dia d’avui no hi ha hagut cap denúncia de persona mossegada.
Sembla que es tracta d’una llegenda urbana”, va declarar un portaveu al
Birmingham Evening Mail. Segons la descripció que fan d’ell, es diu que és
negre i d’uns vint-i-cinc a trenta anys.
Tot i que la policia no li dóna cap credibilitat, alguns residents no saben què
creure. “Tot el que he escoltat és que hi ha algú en el barri que dóna voltes
atacant a la gent com un gos i mossegant-los”, va declarar Josephine McNally
que treballa en el pub Old Brley Mow de Ward End. “Això et fa perdre l’alè”.
La història també ha arribat al centre recreatiu de Saltley. “Jo he escoltat que
aquest jove està tocat del bolet i que està mossegant a la gent”, va declarar
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un empleat.  “Jo vaig escoltar la història a la barberia l’altre dia”, digué mossèn
Anthony Rohan de l’església de la Sagrada Família a Small Heath. “Ells em
varen preguntar si jo creia en els vampirs i els vaig dir que no. La senyora del
trànsit escolar també m’ho va comentar.  Jo no estic preocupat, tot i això,
tinc molts crucifixos a casa”».

El primer que ens va cridar l’atenció, amb independència de la credibilitat
que pogués merèixer la notícia que semblava correr pels suburbis de Brum,
fou la diferència de l’ús del terme vampir respecte altres casos recents com
el de la Sèrbia Olgica Stanisavljevic [Ardanuy 2004] on el vampir era una
persona que podia retornar de la tomba per destorbar els vius; o, el de
Marotinul de Sus, a Romania, on sis persones han estat recentment
condemnades a sis mesos de presó per exhumar i mutilar el cadàver d’un
suposat revivent per evitar que arrossegués al fossar a membres de la seva
família (Hall 2005).
En el cas britànic es parlava de vampir pel simple fet que hi havia un atac
amb mossegada per fer-se amb la sang de la víctima. Cap referència a
morts que retornen de la tomba.
És força conegut que el mite del vampir, tal i com el coneixem, s’arrela sobre
dos pilars essencials: el primer, el no-mort que, com a revivent contra natura,
torna a passejar sota el firmament, encara que ho faci en unes condicions
temporals més o menys limitades, generalment en acabar l’horabaixa i fins
l’aurora. D’altra banda, el segon pilar seria la sang, el líquid vital imprescindible
per perllongar la seva existència sobrenatural.
Les tradicions de l’est d’Europa donen més èmfasi en el primer aspecte,
mentre que xuclar sang o simplement alimentar-se d’ella, és un tret secundari.
Tanmateix en la iconografia occidental xuclar sang s’ha convertit en el centre
del mite, cosa que ha permès l’aparició de tot un paradigma romàntic darrera
de la literatura i cinematografia de vampirs, impossible d’aconseguir amb els
decrèpits númens dels cementiris balcànics.

Més informació

Passades les primeres reflexions, ens vam dedicar a localitzar més informació,
tant a la Xarxa com a través de diversos contactes. L’únic que vàrem poder
trobar fou una referència del Birmingham Evening Mail [Halifax 2005a],
periòdic local ja citat per The Guardian. Efectivament, vam accedir a una
crònica del dia 13 de gener que posteriorment vam saber que va ser el primer
escrit en premsa sobre el tema [Demant 2005a].

«La policia de Birmingham ha desmentit avui l’existència d’un agressor que,



19

reproduint l’estil d’un vampir, mossegaria a gent innocent. Segons les forces
de seguretat locals es tracta d’una llegenda urbana que corre sense control.
The Evening Mail ha estat inundat amb trucades de famílies aterrides, de
líders de la comunitat i escoles interessant-se per la seguretat dels residents
de Saltley, Small Heath i Alum Rock
Tots han escoltat els rumors d’un home que mossega a la gent als carrers de
la ciutat, trucant a la porta i atacant després als inquilins.
Es parla de l’aparició, el passat mes, d’un home “avalotador” a Glen Park
Road, Ward End, mossegant innocents residents, forçant a les esparverades
famílies  a trucar la policia.
Els testimonis diuen que l’atacant, un negre de vint i escaig anys, mossegà
un home que caminava pel carrer i que veïns que van anar a ajudar-lo,
inclosa una dona, els hi arranca un tros de carn de la mà en la mossegada.
Hi ha hagut des de llavors rumors d’agressions similars.
Però la policia de West Midlands insisteix en què tot i l’alt nombre de trucades
rebudes, no hi ha cap “relat de ningú que hagi estat mossegat” i ho atribuïm
a un mite urbà.
Ladywood de l’escola de primària City Road va dir que “nosaltres tenim molts
pares preocupats perquè han escoltat que algú rondava mossegant la gent”
Nazar Hussain, un dels líders de la comunitat de Samall Heath digué: “Molta
gent s’ha posat en contacte amb mi amoïnada per al tema, incloses dues
escoles locals”.
El portaveu de la policia ha dit avui: “Fins ara no hem rebut cap denúncia de
persones que hagin estat mossegades i tot això sembla un mite urbà alimentat
simplement de rumors”».

El dia següent, de nou, The Guardian [2005] publicava un article més llarg
en què es reproduïen les dades principals ja esmentades el dia anterior i es
comparava aquesta història amb altres mites urbans, insistint en la manca
de tot indici que li doni versemblança. El mateix dia Tiscali (www.tiscali.it)
feia correr la notícia en italià i CEEV (www.ceev.net) en català. El dia 20, la
notícia ocupava la columna d’opinió «Way of the World» de Craig Brown a
The Daily Telegraph [Craig Brown 2005] i alguns diaris sud-americans
publicaven la notícia distribuïda per l’agència xilena de notícies Orbe.
El dia 22 la policia feia un aclariment. Sembla ser que sí va existir un atac
desencadenant de tots el rumors posteriors. El Birmingham Evening Mail
[2005] ho publicava a les seves pàgines.

«La policia diu que ells confien d’atrapar el foll responsable d’un atac a una
família, tema que ha acabat en un imparable mite urbà.
Durant un incident aïllat a Ward End, el passat mes, un home va atacar a
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diversos membres d’una família mossegant-los. Ell continua desaparegut.
L’incident desencadenà temor entre milers de residents i va induir a l’aparició
d’un seguit de relats sobre atacs fortuïts ulteriors en els barris de Alum Rock
i Small Heath. The Evening Mail encara està sent bombardejat amb trucades
i correus de famílies espantades, que creuen que l’assaltant està infectat
amb la ràbia.
Però no s’ha presentat cap víctima des que es va denunciar l’incident original
el 19 de desembre.
Avui la policia ha revelat que ells estan seguint una nova línia d’investigació
que esperen els porti al  transgressor  responsable de l’únic atac confirmat.
S’espera que l’arrest posarà fi als rumors vampírics que s’han estès fins al
centre de la ciutat i a les escoles, universitat i oficines.
Un portaveu de la policia ha dit: “Estem encara investigant i estem ara seguint
una línia positiva de recerques, que esperem que ens portarà fins al delinqüent.
Però la policia voldria posar èmfasi en el fet que fou un fet aïllat, que no està
connectat a cap altre i que sense cap dubte no involucra a cap “vampir en
llibertat” com algunes informacions han suggerit.
Els relats sobre vampirs tenen tots el trets d’un mite urbà alimentats per
rumors i parlaries. La policia continuarà investigant l’específic incident d’Alum
Rock per portar el malfactor davant la justícia”».

Durant un dies no van haver-hi més notícies fins el dia 31 de gener en el qual
aparegué en el tauler electrònic de comentaris de la revista Fortean Times
un escrit signat amb l’àlies «Deag Flag» [Dead Flag 2005a] en què l’autor
afirmava que «un amic meu que treballa al Birmingham Evening Mail m’ha
assegurat que hi ha gent que els ha trucat al diari amb històries en la línia
que un amic d’ells havia estat atacat i que tenien mossegades en el braç i en
el colze». El missatge en el fòrum també afegia que l’amic que treballa en el
diari «afirmava que el cap d’edició de notícies ho havia inventat tot un dia en
que fluixejaven els continguts».
Immediatament ens vam posar en contacte amb aquesta persona i amb el
diari per correu electrònic. D’aquests últims en cap moment hem rebut
resposta. En canvi, sí ho va fer uns dies després l’autor de l’entrada en el
tauler que es reafirmava en la realitat del que havia dit, encara que no podia
presentar proves i que de poc serviria descobrir públicament el seu amic
[Dead Flag 2005b]. Des del nostre punt de vista la seva aportació només
servia per aportar més confusió ja que es tractava del típic rumor de l’amic
d’un amic. Tanmateix ell va respondré que hi havia realment la necessitat de
donar aquesta explicació car hi havia gent realment espantada [Dead Flag
2005c].
Un tant sorpresos vam inquirir sobre aquests punt. Sembla ser que el rumor
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s’havia escampat per un barri dominat per comunitats hindús, paquistanesas
i bangladeshís, grups ètnics on es barreja una manca d’instrucció occidental
amb un sincretisme de creences gens estructurat. A més a més, ens indicà
[Dead Flag 2005d] que havia entrat en contacte amb l’editor de notícies del
Birmingham Evening Mail un cop havia plegat del rotatiu en plena crisi
econòmica per manca de vendes. El periodista li confirmà que arribà a la
redacció una notícia d’una persona mossegada en una baralla al carrer i que
ell ho havia convertit en una història sobre un vampir.

Donem un salt

Quan semblava que la cosa hauria de tranquil·litzar-se, donades les
explicacions de la policia, les notícies donaven un gir totalment inesperat ja
que l’últim cap de setmana de gener l’interès es traslladà a Londres. La
primera presència en premsa escrita es produeix el dia 31 de gener quan un
del setmanaris londinencs, l’East End Life publicava la notícia que el temor
al vampir s’havia traslladat al districte de l’Est End de la capital britànica
[Rudd 2005].

«La policia es veu obligada a convèncer els habitants de l’Est End que no
existeixen com vampirs, després d’un seguit de trucades atemorides a les
comissaries del districte sobre un mossegador de colls assedegat de sang.
El 24 i 25 de gener la policia de Tower Hamlets va rebre 17 trucades de
persones afirmant tenir coneixement de criatures no humanes que ataquen i
mosseguen a la gent en el districte. La policia va dir que les trucades rebudes
semblaven que havien estat realitzades per gent diferent, afectades
genuïnament.
L’East End Life va rebre trucades relacionades amb persones que explicaven
als periodistes que membres de la seva família estaven massa espantats
per deixar la llar fins que la criatura fos atrapada.
Però tot és un cruel frau per atemorir a la gent. Les afirmacions segueixen
un patró similar al del més de gener a Birmingham. El diari local Birmingham
Evening Mail fou inundat per trucades procedents de famílies, líders de la
comunitat i escoles.
L’agència de notícies de l’àrea Newsteam informà: «Quan el son descendeix
sobre les teulades dels endormiscats carrers esglaonats, els residents es
precipiten a la llar, recullen ràpidament la mainada perquè quan la nit cau
sotja un vampir sedegós de sang.
Informes d’un agressor a l’estil de Dràcula que mossega a gent innocent han
estès el terror a través del veïnatge a Birmingham, causant gran esglai durant
la nit.
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Pàgina d’humor de Hunt Emerson (Fortean Times 194) fent referència al tema del

vampir de Birmingham. El to humorístic ha predominat en els comentaris sobre el

tema del vampir en els mitjans de comunicació britànics.
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Però un portaveu de la policia va dir: “La policia de Tower Hamlets no ha
rebut trucades de víctimes que indiquessin haver estat mossegades per un
vampir o alguna cosa no humana.
Informes sobre vampirs i altres criatures no humanes porten la marca distintiva
d’una llegenda urbana alimentada per rumors i enraonies.
Ens agradaria tranquil·litzar la gent ja que els vampirs i d’altres criatures no
humanes no existeixen i que, per tant, no han de tenir por de ser atacats.
Nosaltres no hem rebut cap trucada de víctimes i no hi ha cap evidència que
sustenti aquestes afirmacions”».

La següent edició setmanal de l’East End Advertiser, el diari més important
del districte no va portar cap notícia sobre el vampir de Towe Hamlets.
Però sí que ho feia Eastern Eye un setmanari editat a la capital anglesa amb
una perspectiva asiàtica en la seva edició del 4 de febrer [Eastern Eye, 2005].

«L’East End de Londres està captivada per un clima de temor als carrers no
vist des de l’època de Jack l’esbudellador, l’assassí britànic més famós.
El líders de la comunitat bengalí estan demanant calma davant del rumor
sobre una «bèstia mossega colls» que està creant pànic entre la comunitat
bangladeshí a UK.
Les històries sobre un vampir van començar a Birmingham després que
s’expliqués que un home mossegava de manera indiscriminada a veïns el
passat mes.
Ara els rumors d’un vampir corrent entre els bangladeshís a Londres.
Les mesquites estan tractant de contrarestar les pors en el depredador
sobrenatural després que molts van entrar en contacte recentment amb
l’Eastern Eye afirmant estar massa espantats per deixar les seves llars.
Un imam de la mesquita de l’est de Londres urgí a la congregació el passat
divendres a què ignoressin els rumors.
Abel Umar, portaveu de la mesquita va dir: «Aquest va ser el tema del nostre
sermó del divendres ja que les dones i nens estaven espantats».
“L’imam els va dir que no hi havia res de veritat en tot això, que només eren
rumors que tothom havia escoltat, però ningú no havia vist res. Va indicar
que l’Alcorà diu que un ha de verificar les coses que escolta i que és un pecat
disseminar rumors”.
Però ha estat impossible apaivagar els temor de bengalís com Ruksana
Begum. Begum, de West Midlands, que digué: “Durant unes poques setmanes
jo he escoltat històries pertorbadores sobre persones que eren atacades i
mossegades per una persona a Aston, Lozells i Samall Heat. La gent bengalí
està realment espantada. Jo no crec que aquesta persona sigui un home
llop, però pregunti a qualsevol a l’àrea de Birmingham i veurà que tots ells
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creuen en alguna cosa sobrenatural”.
Abul Kalam, de l’est de Londres va dir: «una dona fou mossegada i se li van
endur un bon tros del bescoll i en algun lloc, alguna cosa brincà des d’una
paret sobre una altra dona i ella es va resistir. Com que ella va aconseguir
veure aquella cosa, va xisclar perquè va veure que no era humana”.
Shireen Ahmed, també de l’Est de Londres va afegir: “Jo no podia dormir
pensant sobre això. Hi ha un cas en què una persona va obrir la porta i
l’home o la dona que vestia un vel va estirar la persona i va sagnar a la
víctima al coll. Semblava que tingués unes ungles extremadament llargues
per atacar”.
Firoz Hussain, de 36 anys, un treballador Banglaeshí de Birmingham va dir:
«Jo no podia creure-ho quan em van dir que un membre de l’equip no va
tornar al treball el cap de setmana a causa d’això. Ella em va trucar i em va
dir que estava massa espantada per tornar-hi».
La comunitat ha ofert algunes explicacions sobre la presència del depredador.
“Jo he escoltat que un esperit fou alliberat per un líder de la comunitat
d’Oldham per ajudar-lo a reunir una parella separada. És màgia negra que
va funcionar malament” suggereix Kalam.
La policia a Tower Hamlets va rebre 17 trucades en dos dies fent referència
a la criatura no humana».

Donat que tant el cas de Birmingham com en el de Londres les comunitats
dominants en els barris on s’ha propagat inicialment i amb més força el
rumor són oriündes de l’Indostan, sembla que cal atribuir als contactes
interètnics la responsabilitat que els terrors es traslladessin més de 150
quilòmetres.

Article de Claire

Rudd a la pàgina 3

del semanari local

East End Life (31 de

gener). Gentilesa de

Kew Demant.
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Una detenció

El 8 de febrer la policia informava d’una detenció respecte el cas de
Birmingham. És la última notícia de la qual tenim constància [Halifax 2005b].

«La policia ha arrestat un home que es creu que és el desencadenat d’un
mite urbà de vampirisme a Birmingham.
L’home era buscat per mossegar a tres membres d’una família en un incident
aïllat durant el Nadal abans que desaparegués.
L’incident va fer esclatar una onada de por a un vampir en llibertat induint
l’aparició d’una cadena de relats d’agressions vampíriques a Alum Rock i
Samall Heath.
The Evening Mail fou inundat amb trucades i correus electrònics de desenes
d’espantades famílies, encara que cap víctima  ha presentat noves denúncies
a la policia de West Midlands.
Però la policia ha confirmat avui que ha arrestat un home que es considera
responsable de l’incident original del desembre després de seguir una nova
línia de recerques. Una portaveu de la policia ha afirmat: “Jo puc confirmar
que hem arrestat un home en relació a l’incident aïllat de desordre. Ell ha
estat alliberat sota fiança”.
La portaveu no va poder aportar més dades. No hi ha hagut més incidents
confirmats des de l’original de desembre.
És de desitjar que l’arrest acabi amb tots el rumors sobre vampirs que s’han
estès fins al centre de la ciutat i a les escoles, universitats i oficines».

El número de Fortean Times d’abril (que en realitat es rep la primera setmana
de març) indica [Ross 2005] que els agredits foren sis persones, però no
dóna més fonts que els esmentats articles inicials del Birmingham Evening
Mail [Halifax 2005a], –amb error de data inclòs–, The Guardian [Jones 2005]
i la nota de premsa de Olivert Luft de l’agència Newsteam publicada també
a The Guardian el 18 de gener. Curiosament l’edició anterior de Fortean
Times no incloïa cap notícia sobre els fets, però hi dedicava la tira còmica
Phenomenoxi de Hunt Emerson [2005].
La manca de dades aportada per la policia i la insistència a tranquil·litzar a la
comunitat informant de la inexistència de cap agressor més enllà d’un
suposada agressió aïllada, podria fer dubtar de la realitat de la detenció
[Demant 2005b].
Sigui com sigui sembla ser que la manca de noves notícies cal interpretar-ho
com la gradual desaparició dels temors a la qual segur que ha contribuït la
notícia publicada sobre la detenció.
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Agraïments especials per a Kew Demant i a «Dead Flag».
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El simposi de la Transylvanian Society of Dracula (TSD) d’enguany, a Roma-
nia, porta per títol «Misteris a la vida de Vlad l’Estacador» i es realitzarà del
13 al 15 de maig. Està obert als interessats. Contactar amb Nicolae Paduvaru
a cdr@art.ro.

Sembla ser que l’anomenat Museu dels Vampirs de París obre les seves
portes el 3 de març, però no ho hem pogut confirmar.

La Dracula Society del Regne Unit prepara un viatge a Egipte per al mes de
novembre sota el títol de «A la recerca de la mòmia».

Dues productores diferents preparen sengles documentals relacionats amb
els upirs. Un, específicament; i, l’altre dedicat a la vida de l’especialista en
novel·les de terror Devendra Varma.

Del 3 al 5 de juny la branca canadenca de la TSD celebra el 10è aniversari.
La convidada d’honor serà l’escriptora Chelsea Quinn Yarbro que parlarà,
divendres a la nit,  de les seves novel·les sobre St. Germain. El dissabte, les
ponències i taules rodones comptaran amb la presència de Nancy Baker,
Rosemary Ellen Guiley, Elisabeth Miller i Jeanne Youngson, entre d’altres.

Ficció

- Javier García Sánchez. Ella, Drácula. Madrid: Planeta, 2005 (Ramon Llull).
Narració novel·lesca de les sagnants aventures de la. comtessa Erzsébet
Báthory

No Ficció

- Michelle Belanger. «The Lord of Vampires». Fate Magazine vol 2005, 1
(gener de 2005), p. 24-30). Article absolutament inconsistent on a més de
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