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Retrat d'Alberto Fortis de Galleria dei letterati ed artisti più illustri delle 
provincie Austro - Venete che fiorirono nel secolo XVIII, Venècia 1822, obra 
de Bartolomeo Gamba (1776 - 1841).

Vampirs al Viaggio in Dalmazia d’Alberto Fortis

Durant l’any 1774 el filòsof i historiador natural de Pàdua, Giovanni 
Battista Fortis (1741-1803)1, més conegut com Abbe Alberto Fortis, 
realitzà un viatge per terres de Dalmàcia. Les seves impressions les 
va traslladar al paper en la seva obra Viaggio in Dalmazia2.
L’escrit resultarà d’interès, especialment pel que fa referència als cos-
tums dels morlacs, prou famosos a Venècia i tinguts com una raça 
ferotge, poc donats a raons, inhumans i dels quals es podia esperar 
qualsevol tipus de malifeta.
Morlàquia ocupava les muntanyes de l’interior de Dalmàcia, en un 
territori avui en dia situat essencialment a Croàcia, però que també 
ocupava una part d’Herzegovina i Montenegro3. Morlacs4, maurovalacs 
i valacs negres són els noms que rebien els aromanesos d’aquesta 
regió. Eren els descendents de colons llatins de la ruta a Bizanci que 
no s’havien eslavitzat i que es van anar barrejant amb emigrants llati-
nitzats. Es podria considerar com la seva capital la petita població de 
Karlobag (Carlopagum). Avui en dia la identitat politicocultural morlaca 
és amb prou feines testimonial. 
La fama dels morlacs els feia responsables de les dificultats més grans 
de l’administració imperial veneciana de l’altra banda de l’Adriàtic. En 
diverses ocasions les relacions oficials de fets havien deixat constància 
del que els semblava «bàrbara ferocitat» (Wolff 1998). 
Tanmateix, Fortis explica que és suficient tractar-los amb amabilitat 
perquè es mostrin gentils i cordials. Ara bé, els morlacs, com a poble 
de les muntanyes, vivia allunyat de la cultura del món burgès il·lustrat, 
de moda llavors a les ciutats. Com a resultat, els costums i tradicions 
d’un poble tan proper i tingut per salvatge, resultaren d’allò més engres-
cadores per a aquells que es consideraven urbans i moderns. Així no 
pot estranyar l’èxit de l’obra del nostre Abbe. Fou traduïda a l’alemany 
el 17765 a l’anglès el 17786 i al francès  al mateix any7. A més d’altres 
adaptacions que es centraren en els seus costums8
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L’ús del terme morlac es va anar extingint durant els segles XIX i XX, 
fruit de noves i més persuasives organitzacions i reivindicacions na-
cionals9. Com a curiositat denotar que H. G. Wells en la seva obra La 
màquina del temps (1895) anomena «morlacs» als antropòfags humans 
primitius que habiten en subterranis en la Terra del futur. 

La referència als vampirs

L’aparició dels vampirs en el text de Fortis és molt breu i forma part 
d’alguns comentaris sobre les creences en bruixeria. El terme utilitzat 
per referir-se al vampir és «vukodlak», un manlleu de les llengües 
eslaves, de manera similar al «vârcolac» romanès (Albouy 2009). 

«Pertanyen al culte romà o al grec; aquells pobles tenen 
estranyíssimes idees pel que fa la religió. I la ignorància 
dels qui haurien d’il·lustrar-los fa que cada dia siguin més 

Portada del volum primer 
de Viaggio in Dalmazia de 
1774.
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monstruosament complicades. Els morlacs creuen en les 
bruixes, en els follets, en els encantaments, en les apari-
cions nocturnes i en els sortilegis tan obstinadament com 
si els haguessin vist mil vegades. 
També creuen més que certa l’existència de vampirs; i els 
atribueixen, com a Transsilvània, el que xuclin la sang als 
infants. Quan mor un home sospitós de convertir-se en 
vampir o vukodlak, com els anomenen  ells, acostumen a 
tallar-li la garreta i punxar-lo amb agulles de cap, i pretenen 
que després d’aquestes dues operacions aquell ja no pot 
vagar per aquí. De vegades ocorre que un morlac, abans 
de morir, demana, i fins i tot imposa, als seus hereus que 
el tractin com si fóra un vampir abans que el seu cadàver 
sigui enterrat, preveient que sentirà una gran set de sang 
jove. El més audaç haiduk10 fugiria a tota velocitat davant 
de l’aparició d’algun espectre, ànima, fantasma o una altra 
classe de diable11, a qui no deixen mai de veure les bu-
llents fantasies dels homes crèduls i temorosos. Aquests 
no s’avergonyeixen del seu terror; i responen amb frases 
semblants a la dita de Píndar: «La por, que procedeix dels 
esperits, fa fugir fins i tot als fills dels déus». Les dones 
morlaques, com és ben natural, són cent vegades més 
temoroses i visionàries que els barons, i algunes d’elles, 
a força de sentir-s’ho anomenar, es creuen  vertaderes 
bruixes.
Les velles bruixes de Morlàquia porten a terme molts en-
cantaments. Un dels més comuns és el de munyir llet de 
les vaques dels altres per fer que les seves els donin major 
quantitat. Però fan d’altres coses pitjors. Jo sé d’un jove a 
qui dues bruixes li tragueren el cor mentre dormia, ja que 
se’l volien menjar torrat; el pobre home no s’adonà de la 
seva pèrdua, com és molt natural, perquè estava sumit en 
el son, però al despertar començà a doldre’s i sentí buit el 
lloc corresponent al cor.
Un frare que jeia en el mateix lloc, però no dormia, havia 
vist clarament l’operació anatòmica de les dues bruixes, 
però no havia pogut impedir-la, perquè l’havien encisat. 
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L’embruixament perdé la seva força al despertar el jove 
sense cor, i entre els dos volgueren castigar les dues 
malvades dones: però elles s’untaren ràpidament amb 
un ungüent que tenien en una fiola i s’esfumaren. El frare 
sortí al camí, tragué de les brases el cor ja torrat i el donà 
a menjar al jove, qui, com és comprensible, curà en quant 
l’hagué engolit. El reverend explicava, i potser ho fa encara, 
aquesta història, jurant la seva veracitat sincerament; la 
bona gent no s’ho creia, o es creu amb dret de sospitar 
que fóra el vi el que li hagués fet veure tot això, o que les 
dues dones, una de les quals no era vella, s’haguessin 
volatilitzat per raons ben diferents a les de ser bruixes. 
Així com hi ha les bruixes, anomenades vjestize, també 
es troba al costat del mal el remei, ja que existeixen sovint 
les bahornize, expertíssimes a desfer encisos. I pobre de 
l’incrèdul que dubta de l’existència d’aquestes dues potes-
tats oposades!». (Fortis 1774, vol 1, p. 63) 

 
   Jordi Ardanuy

Notes

1 Per a detalls sobre vida i obra d’Alberto Fortis veure Luca Ciancio 
(1995). 
2 Alberto Fortis. Viaggio in Dalmazia. Venezia: Alvisee Milocco, 1774. 
2 vol. Reedicions contemporànies:
Viaggio in Dalmazia : 1.-2., (1774). Introducció i bibliografia a càrrec 
de Jovan Vukovic i Peter Rehder. Munchen: Sagner, 1974. 
Viaggio in Dalmazia a cura de Eva Viani amb introducció de Gilberto 
Pizzamiglio. [Venezia]: Adriatica di Navigazione, 1986. Edició 
alternativa: Venezia: Marsilio, 1987.
3 De fet els morlacs de vegades, rebien els nom poc escaient de 
montenegrins. Les primeres  mencions conegudes dels morlacs són 
del segle XIV  (Novak 1971; Gulin 1997; Klaić 2010: 10-11). 
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4 Morlac deriva del terme llatí Morlacchi. L’origen etimològic sembla 
ser Valacs negres, de mauro, negre en grec. Alberto Fortis va proposar 
una altra etimologia desestimada avui en dia, proposant que derivi del 
terme eslau more (mar) i laci (fort): «homes forts de la mar». El terme 
històric valac s’utilitzava per identificar qualsevol que abracés la fe 
ortodoxa, per contrast amb la catòlica. L’aplicació del terme «valac» 
als pastors va ser habitual per  referir-se als serbis a l’Imperi Otomà, 
la República de Venècia, i a l’Imperi Austrohongarès.
5 Alberto Foris. Abbate Alberto Fortis Reise in Dalmatien. Bern: 
Typographisch Gesellschaft, 1776.
6 Alberto Fortis. Travels into Dalmatia; containing general observations 
on the natural history of that country and the neighboring islands; the 
natural productions, arts, manners and customs of the inhabitants: 
in a series of letters from Abbe Alberto Fortis. London, Printed for J. 
Robson, 1778.
7 Alberto Fortis. Voyage en Dalmatie. Berne: Société Typographique, 
1778.
8 Citem:

Alberto Fortis. Die Sitten der Morlacken aus dem Italiänischen 
übersetzt. Bern: Typographische Gesell, 1775.
Alberto Fortis. Les moeurs et usages des Morlaques. Berne: 
Société typographique, 1778.
Alberto Fortis; Friedrich August Clemens Werthes. Reise zu 
den Morlacken. Lausanne: Type graphischen Gesellschaft, 
1792.

9 Sobre Morlàquia com a nació i la construcció d’una antropologia 
europea veure: Larry Wolff (2005).  
10 Tot i que originalment es tractava d’un gentilici d’Hadjúk, un territori 
entre els riu Tisza i la Transsilvània amb capital a Debrecen, a qui fa 
referència a milicians reclutats per fer front als otomans. També sfer 
front als otomans. També sels bandolers protagonistes de diverses 
històries romàntiques. 
11 A l’original hi figura «versièra», un terme italià que bé d’ «aversaria».  
L’Adversari és l’enemic de l’home, el Diable. L’Adversària es la seva 
muller en la fantasia popular italiana. 
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Algunes nocions sobre l’home llop 
a Brasil i Argentina

La llegenda de l’home llop a Sud-Amèrica és importada. No hi ha 
llops en este continent. El més pròxim és l’aguarà guazú -del guaraní 
“rabosot gran” o llop de crin d’Argentina, Brasil i Paraguai que si bé és 
de la família dels cànids, realment no és un llop. Però això no va ser un 
problema per a Brasil per incorporar-ho al seu elenc de transformacions 
zooantròpiques. Del sud d’este país va passar a les províncies del nord 
de l’Argentina que és on està més estesa. 
Vegem els que ens diu Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), un 
naturalista i folklorista en un article publicat en 1896. Comença amb 
uns versos escoltats a Brasil: 
 

«“Dentro do meu peito tenho
una dor que me consome;
ando comprindo o meu fado
En trages de lobisome”

Els versos anteriors, que vaig sentir cantar una vegada 
en la província de Riu Gran del Sud a un paisà, en un 
ball, em van cridar fortament l’atenció, sobretot la paraula 
«lobisome», el significat de la qual tracte d’esbrinar. Molta 
estranyesa va causar la meua pregunta sobre una cosa 
tan sabuda per allí, i a força d’insistència, vaig aconseguir 
que se’m donara la següent explicació:
El ser lobisome és condició fatal del sèptim fill mascle 
seguit, i, si és la sèptima filla femella seguida, serà llavors 
bruixa.
El  lobisome és la metamorfosi que patix el mascle en un 
animal semblant al gos i al porc, amb grans orelles que li 
tapen La cara i amb les que produïx un soroll especial. El 
seu color varia en blanc groguenc o negre, segons siga 
l’individu blanc o negre.
Tots els divendres, a les dotze de la nit, que és quan es 
produïx eixa transformació, ix el lobisome per dirigir-se 
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als femers i galliners, on menja excrements de qualsevol 
classe, que constituïxen el seu principal aliment, com 
també les criatures fins i tot les no batejades.
En estes corregudes sosté formidables combats amb els 
gossos, que, a pesar de la seua destresa, mai poden fer-
li res, perquè el lobisome els aterrix amb el soroll produït 
amb les seues grans orelles.
Si algun de nit trobara al  lobisome, i sense conèixer-ho 
el ferira, immediatament cessaria l’encant i recobraria la 
seua forma primitiva d’home manifestant-li, enmig de les 
més vives protestes, la seua profunda gratitud per haver 
fet desaparèixer la fatalitat que pesava sobre ell.
La gratitud del lobisome redimit és, no obstant això, de les 
més funestes conseqüències, perquè tractarà d’exterminar, 
per tots els mitjans possibles, al seu benefactor. De manera 
que el millor, quan se’l troba, és matar-ho sense exposar-
se a eixes desagradables gratituds.
L’individu que és lobisome, generalment, és prim, alt, de 
mal color i malalt de l’estómac perquè diuen que, donada 
la seua alimentació, és conseqüència esta afecció, i tots 
els dissabtes ha de guardar llit forçosament, com resultat 
de les aventures de la nit passada. Esta creença està tan 
arrelada entre alguna d’eixa gent que no sols assegura 
haver vist, sinó que també, amb gran misteri, assenyala 
l’individu sindicat de lobisome, mostrant-ho amb recel, i fa 
d’eixe home una espècie de pària» (Ambrosetti 1896). 

 
La descripció d’Ambrosetti és prou vàlida tant per a les províncies 
argentines del nord-est com per als estats del sud de Brasil i s’inspira 
en una llegenda anterior arribada amb els europeus ja que en este 
continent també estava present la qüestió del sèptim fill mascle.
A Brasil, no obstant això, s’afegeixen altres circumstàncies que poden 
desencadenar el fenomen com ser fill de l’adulteri o d’incest; fill de 
pares excomunicats, ser el primer mascle nascut després d’una sèrie 
de set dones o patir algunes malalties com el paludisme o l’anèmia. 
En este últim cas, el licàntrop necessita sang aliena per recuperar la 
salut perduda. 
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El lobisome brasiler pot tornar a la seua antiga condició d’home si se’l 
ferix fins a fer-lo sagnar. En eixe moment es manifesta el diable que 
acudix per llepar la sang vessada. Això sí, qui l’allibere no pot mullar-se 
amb la sang abocada per la bèstia o seguirà els seus passos, iniciant 
un nou cicle. 
En l’aparició de la figura del dimoni, podem  veure com el cristianisme 
ha deixat la seua petjada en la creença animista de l’home llop.
En el cas dels “lobizones” argentins, les diversitats locals es plantegen 
ja en la manera d’anomenar-los: “lobisome”, “lobisonte”, “bison”, 
“bolisón”, “luisome”, “luisón”, “horitzonte” són algunes de les variants 
registrades per l’antropòloga Berta E. Vidal de Battini a les províncies 
argentines de Formosa, Chacó, Missiones, Corrientes, Entre Rios, 
Santa Fe i Buenos Aires (Fondebrider 2004).
 
Segons la folklorista de Bota Marta Blanche (n. 1933):

 
«AI luisón se’l pot percebre com a home o com a animal. 
Generalment, el seu aspecte és malaltís i feble. El 
descriuen com una persona d’accentuada pal·lidesa, de 
cutis groguenc, ullerosa, amb parpelles inflades i amb olor 
nauseabunda. Amb menor freqüència se’l representa amb 
cabells i ungles llargs, totalment pelut o amb èczemes en 
el rostre. De vegades, els gossos el seguixen. En el seu 
estat humà, els informadors ressalten la falta de vigor del 
luisón, en tant que altres el presenten com un home amb 
tendència cap a les formes animals.
Tots els entrevistats coincidixen en que el luisón es pot 
transformar en un gos. [...] Com a animal, el luisón té 
característiques peculiars: és més gran que un gos comú, 
d’un color fosc o negre; té pèl llarg, orelles grans i una 
mirada flamejant que hipnotitza. A vegades se’l percep 
com un gos furiós, al qual no li creix el pèl en el front i que 
camina amb el cap ajupit» (Blache 1982). 

 
La folklorista Vidal de Battini (1900-1984) arreplega en els seus 
Cuentos y leyendas populares de !a Argentina, una narració de Juan 
León Pereyra de la província de Formosa, qui en 1954 va comptar com 
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el seu veí, una certa mitjanit, havia sentit que els gossos lladraven i
  

«Es va alçar a veure que era. I va veure que el lobizón 
va entrar en la quinta d’ell. I la senyora li va dir si no volia 
el fusell. I ell li va dir que no li porte perquè no s’ha de 
matar si no té la bala beneïda en tres esglésies. I tampoc 
va dir que la llanterna il·luminaria, perquè si no té la pila 
beneïda no il·lumina. I el senyor el va veure que va eixir i 
es va rebolcar en l’arena, i com un gos es va alçar i se’n 
va anar dret al cementeri. I els divendres i els dissabtes 
ix això. A la mitjanit ix. Eixe és el lobizón. Tots ho saben» 
(Vidal de Battini 1984).

 
Un altre testimoni arreplegat per Vidal Battini en 1953 és el de José 
Silvero, de la província del Xacó:
  

«En ma casa comptava una serventa que ella coneixia 
una senyora que s’havia casat amb un lobizón i que una 
vegada li havia passat un cas molt terrible.
A la senyora li havien dit que el seu espòs era lobizón, 
però ella no ho creia. Diu que una nit havia anat a buscar 
provisions al magatzem i caminava amb un mocador 
celeste. Diu que un gos gran li va saltar i se li va agarrar 
del mocador. Diu que després el gos la va deixar.
Diu que en tornar a la casa li va veure el marit entre les 
dents trossos de fils celests i llavors es va adonar que era 
lobizón i es va disparar» (Vidal de Battini 1984).
 

Luis Maidana, un altre testimoni també del Chaco del mateix any oferia 
la seua versió:
 

«Este cas em va succeir a mi. Totes les nits entrava en 
el depòsit on jo era un gos gran i negre, però mai el veia 
eixir. Llavors una nit vaig convidar un altre xic per poder 
atrapar-li posant una trampa. I quan vam veure que va 
entrar, tanquem amb clau, i ho deixem per revisar al matí 
següent. Però com se sentia gran moviment en el quart, 
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cridem a la policia. I el policia tampoc s’anime a revisar, i 
ho deixem per a quan es faci de dia. I a l’altre dia van obrir 
la porta i va aparèixer un home assentat a la gatzoneta, i 
eixe era el sèptim fill d’una família del poble.
El lobizón s’alimenta de fems de gallina i d’ossades. Per 
a convertir-se en lobizón la persona dóna set voltes sobre 
un cuiro de vaca o sobre la terra i ha de dir unes paraules 
que són de bruixeria. I per tornar a ser persona torna a 
donar altres set voltes i dir altres paraules.
Quan està en forma de lobizón té la manya d’espantar a 
les persones i les pot matar, perquè està com un animal 
endimoniat, feroç, que ha d’atacar i matar» (Vidal de Battini 
1984).
 

El padrinatge presidencial
 
A l’Argentina hi ha el costum del padrinatge presidencial per als sèptims 
fills mascles. Segons va escriure l’historiador policial Andrés I. Flores 
existia un ús semblant a Rússia, en els temps de la tsarina Caterina II 
(1729-1796). Va ser justament durant eixe període, quan van emigrar 
a Rússia grans grups d’alemanys nadius de les regions de Hesse, 
Palatinat i Baviera per expressa invitació de la sobirana, instal·lant-
se cap a 1763 en les riberes del Volga atrets per les exempcions de 
càrregues fiscals per a ells i els seus descendents, i d’haver de complir 
amb el servici militar. Però amb la defunció de la tsarina les promeses 
es van diluir i els “alemanys del Volga” –com se’ls va denominar– van 
emigrar, primer a Amèrica del nord i després a Brasil (1876) i a 
Argentina (1878). En eixe context ha d’entendre’s la següent notícia 
publicada pel diari La Premsa, el 27 d’octubre de 1907:
 

«En el poble de Coronel Pringles, de la província de Buenos 
Aires, acaba de realitzar-se una cerimònia interessant i 
nova, ja que es tracta d’un acte que és el primer en el seu 
gènere celebrat al nostre país. Es tracta del baptisme del 
sèptim fill de l’agricultor rus senyor Enrique Brest, pare 
de set barons consecutius, haguts de la seua esposa, la 
senyora Apol·lònia Holmann, també russa. El senyor Brest, 
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recordant el costum existent a Rússia, que el tsar concedix 
al súbdit que és pare de set barons consecutius, l’honor 
de ser padrí del sèptim, va sol·licitar el mateix privilegi del 
president de la República, a la petició del qual va accedir 
el Dr. Figueroa Alcorta, prèvies les justificacions del cas» 
(Flores 1972).

 
 El costum va començar a principis del segle XX i es va mantenir fins 
que el 24 de desembre de 1973 el Decret 848 del Poder Executiu, 
firmat sota la presidència de Juan Domingo Perón, ho va convertir en 
llei. Reproduïm una part de l’articulat:
 

«Vist la comanda formulada pel Govern de la província de 
Tucuman, perquè s’incloga al sexe femení en el padrinatge 
que en l’actualitat efectua el president de la nació al sèptim 
fill mascle i considerant:
Que l’any 1907, el llavors president de la nació, Dr. 
José Figueroa Alcorta, va accedir a la primera demanda 
de padrinatge sol·licitat per un resident en el país, de 
nacionalitat russa.
Que des de llavors, invariablement, tots els primers 
magistrats van atorgar el padrinatge, a demanda de la 
part, fins convertir-se este acte en costum tradicional.
Que resulta oportú donar-li forma jurídica, estenent el dit 
benefici a les dones, en les mateixes condicions que els 
homes.
Per això, el president de la nació decreta:
Art. 1: Instituïx el “padrinatge presidencial” per als sèptims 
fills a qui corresponga, d’acord amb les lleis vigents, la 
condició de natius.
Art. 2: Els cònjuges que desitgen obtenir el padrinatge 
presidencial hauran de reunir els requisits següents:

a.    Tenir set (7) fills barons o set (7) filles dones, 
tots vius a la data del baptisme del sèptim, sense que 
siga impedimena que, intercalat entre els 7 barons 
haja nascut algun altre ser del sexe femení, o entre 
les dones, algun del sexe masculí;
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b.   El padrinatge es concedix al sèptim fill mascle 
i/o a la sèptima filla femella, per orde cronològic de 
naixement;
c.    Els 7 fills han de ser haguts en legitime matrimoni 
o
d.   Legitimats els existents per enllaç dels seus 
progenitors d’acord amb les lleis vigents, abans del 
baptisme del sèptim;
e.   Els pares hauran d’acreditar bona conducta i bon 
concepte moral.

Art. 3°: El padrinatge presidencial consistix en l’atorgament 
d’una medalla d’or recordatòria, les característiques del 
qual seran establides, amb caràcter general, per La Direcció 
General de Cerimonial i Audiències de la Presidència de 
la nació» (Flores 1972).
 

La Llei 20.843, promulgada quasi un any després, va establir a més que 
tots els apadrinats disposarien d’una beca per  realitzar estudis fins a 
la universitat, contemplant «la provisió de llibres i útils i tot l’inherent a 
l’allotjament, alimentació i recreació del becari» (Flores 1972).
 

Vigència de la creença a Brasil

Fins a un cert punt la creença en els lobisome i lobisón seguix viva. 
En Pratânia, en la regió de Botucatu, s’han descrit en els últims deu 
anys algunes trobades amb el lobisome.
RPC TV, divulgava a principis d’abril de 2012 un succés ocorregut 
en Jacarezinho, al nord de Rio de Janeiro. Segons els testimonis un 
home llop rondava la ciutat amb què es van generar temors (Assista... 
2012). 
Més recentment, a principis de febrer de 2014, el portal de notícies 
www.bomdlafeira.com.br es feia eco que un suposat lobisomen 
portava espantant al voltant d’un mes als veïns de Murilo Leite, en el 
municipi de São Gonçalo, a l’estat de Rio. Segons pareix també era 
el responsable de la matança d’animals en la regió. Com a resultat, hi 
havia persones que s’armaven amb armes blanques per a defensar-se 
per si es trobaven amb el suposat monstre.
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Marcio Dos Santos va resumir una de les topades amb la bèstia. “El 
xic venia de treballar, va sentir un soroll en la carretera, va mirar cap 
enrera i va veure un animal gran que va saltar unes quatre vegades. 
Va eixir corrents cap a casa, va cridar a a sa mare. Quan la senyora va 
obrir la porta també va veure la bestiola corrents cap a la casa. El xic 
llavors va entrar i es va desmaiar de la por” (São Gonçalo... 2014).
Rita de Cássia narrava un altre cas: “Un conegut anava cap a casa, va 
abaixar de l’autobús i quan va mirar cap enrera, va veure la bestiola 
que ho perseguia. Es va angoixar tant que va acabar a l’hospital”. A 
més afegia que els veïns dubtaven si realment és un lobisomen o era 
un xucla-cabres, una nova bèstia llegendària importada de Puerto 
Rico a la qual s’atribuïxen la mort de nombrosos animals domèstics 
en zones rurals (São Gonçalo... 2014).
 

També en el nord d’Argentina

En la premsa Argentina també han aparegut notícies en els últims anys 
sobre el lobizón. Al juny de 2000 disset persones que es trobaven en 
una reunió familiar a Concepció del Bermejo (província de Chacó) van 
denunciar i van assegurar haver vist i apallissat a un lobizón. Segons 
la seua declaració va aparèixer en el pati de la casa assemblant-se a 
un gos amb orelles penjants i grans i les potes s’assemblaven a les 
d’un xiquet. El color era groc i marró. Segons pareix van ser atacats 
per la bèstia i es van defensar amb distints elements fins aconseguir 
assetjar-lo en una estança on el van colpejar amb pals, unes aixades 
i rajoles. D’acord amb els testimonis “l’animal no cridava […] I després 
el traiem com a mort i ho lliguem a un arbre, però, veja vostè, va eixir 
corrents i va creuar la ruta com si res li haguérem fet” (Concepció 
del Bermejo convulsionada… 2000). Va haver-hi algun testimoni 
addicional. La policia va comunicar que havia arreplegat mostres de 
sang, pelatge i d’altre material biològic que van ser enviats al laboratori 
de policia provincial. Els pèrits van descartar que les mostres de sang 
correspongueren a un ésser humà, a pesar que “no hi havia elements 
suficients per a determinar a quin animal podrien pertànyer” ([Els 
professionals… 2000]). La versió oficial més estesa va ser que es 
tractava realment d’un aguarà guazú (El rar… 2000). 
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Arran d’esta història la comunitat de Concepció del Bermejo va recrear 
antigues vivències assegurant que en altres èpoques era molt comú 
l’aparició dels lobizones en el poble. 
A finals de l’any 2007 Candelaria, a la província de Missiones, tenia 
també un lobizón. Així, diversos veïns afirmaven haver vist un individu 
que reunia característiques semblants a la de la mítica criatura. D’acord 
amb la informació publicada pel diari local Actualitat Sur, un grup de 
joves del barri 36 habitatges de la localitat indicada van albirar un 
curiós ésser que “tenia cabell llarg, era barbut, es movia i feia gestos 
d’una manera molt poc comú”  el que els va fer pensar en un home 
llop. Van intentar seguir-ho però cada vegada que s’acostaven a 
l’individu, este s’allunyava i finalment es va internar en la muntanya. 
Segons els testimonis no es va poder reconèixer este home, “es veia 
només l’embalum i hi havia molta olor de podrit i el gos que estava 
amb nosaltres va quedar embadalit, no va reaccionar” (Veïns… 2007), 
segons va comentar un dels testimonis. D’altra banda, la publicació 
de la notícia va facilitar que es comentara que en el barri d’Anselmo 
també va aparèixer algú amb estes característiques passejant-se pels 
carrers de bon matí.
Finalment arrepleguem una notícia publicada l’any 2008 per Diari 
Popular i titulada “En Missiones va viure un lobizón magatzemista” 
ja que també aporta prou detalls del tipus de llegenda de què estem 
parlant, un fet viscut popularment més com una raresa natural que com 
un fenomen sobrenatural. Segons la notícia el secret s’havia guardat 
sota set claus durant més de 60 anys, en el marc d’un pacte entre 
tots els pobladors de la xicoteta localitat de Santa Inés, ubicada a la 
província del nord de Misiones. 
Després d’eixe llarg i indestructible silenci, s’hauria conegut tota la 
veritat: durant dècades, en el lloc havia habitat un home lobizón, amb 
absoluta normalitat i el permís de tots els pobladors. Fins i tot, va 
arribar a manejar un magatzem d’abastiments generals i en nits de 
lluna plena s’allunyava el més possible de la zona per a no afectar 
els seus veïns. 
Així ho va testimoniar en exclusiva Ramón Martínez, de 73 anys i oriünd 
del mencionat poble missioner, qui residia en el moment de l’exclusiva 
a la localitat bonaerenca de Rafael Castillo. “Per a tot el poble era 
normal que estiguera allí. Tots sabíem que ell era lobizón, i ell sabia 
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que nosaltres coneixíem el seu problema”, va dir l’home, que va viure 
a la província al·ludida fins als 13 anys (Afirman… 2008). 
“[…]Ningú no li tenia por, al contrari, ho respectàvem moltíssim. Era una 
persona correcta, educada i treballadora. El que tenia no era observat 
com un fenomen sobrenatural o demoníac, sinó com un problema per a 
la seua vida, quelcom que no tenia remei. Em permet trencar el silenci 
pactat en el poble perquè ja van passar molts anys i la seua memòria 
ho mereix” (Afirman… 2008).
En el seu relat, l’home va explicar que junt amb la seua família, 
habitaven una casa ubicada a escassos 200 metres del negoci 
propietat de Santos Lluna, a qui no obstant això tots en el poble 
cridaven Don Pancho. “Quan jo vaig nàixer, en 1935, Don Pancho ja 
estava instal·lat. Mon pare Dionisio sempre ens explicava que havia 
arribat de sobte, després de comprar un petit terreny. Després, va 
fer-se sa casa. El particular és que l’havia alçat amb fang. En la meua 
infància acostumava, junt amb els altres xics, observar-lo construir el 
seu habitatge amb fang. Era l’única en la zona feta així, però la més 
bonica, pintada de blanc”, assenyale Martínez (Afirman… 2008). 
“Es va armar un negoci prou productiu. Era un magatzem d’abastiments 
generals, perquè tenia des d’aliments fins a ferramentes. Venien de 
tots costats a comprar-li. En aquella època tindria uns 45 anys. Era un 
home prim, alt i amb el pèl llis. No parlava molt, però es prenia el seu 
temps per a explicar les característiques de tot el que venia. Atenia 
sol, perquè mai no va formar família” (Afirman… 2008). 
Martínez, segons pareix emocionat al rememorar aquells anys de la 
seua infància, també va detallar que “era una persona molt agradable, 
mai no estava de mal humor, i sempre estava correctament vestit, amb 
la seua camisa marró per atendre els clients”. No obstant això, l’home 
va recordar un element estrany, tal vegada l’únic als ulls dels veïns 
de Santa Inès. “No deixava que el toquessin, i ell es cuidava molt de 
fregar la gent. A més, tenia una olor particular, com el que pot tenir un 
animal. No era desagradable, simplement excepcional. No era una 
aroma humana, encara que tampoc desagradable” (Afirman… 2008)
“Tot el poble sabia la seua història, era un tema que realment no 
inquietava a ningú, i d’esta manera sabíem que Don Pancho tenia un 
ritual, que repetia tots els dijous a la vesprada”. Així, “al voltant de les 
17h, tancava el seu negoci i desapareixia, i tornava acabat de l’altre 
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dia, de bon matí, i a les 8.30 obria el seu magatzem”, i “de vegades, 
tenia rastres en el seu cos que no ho havia passat bé en la seua 
transformació, llavors atenia amb esgarrapades, blaüres, benes en el 
cos o amb problemes per a caminar, però ningú no li preguntava res, 
per respecte” (Afirman… 2008). 
“Com a màxim el que s’escoltava en eixos divendres eren comentaris 
entre els veïns, els que s’assabentaven de les ferides de Don pancho, 
però res més. Se sabia que se n’anava els dijous aviat, perquè a boca 
de nit es transformava en lobizón, i com no volia provocar problemes en 
el poble, s’allunyava tot el que podia de la zona” (Afirman… 2008). 
Martínez també va definir el magatzemista com “una persona 
extremadament organitzada, que no deixava res alliberat a l’atzar, per 
això es prenia el treball d’abandonar el poble molt abans del procés”, 
puntualitzant que “Don Pancho tenia la virtut de saber manejar el seu 
inconvenient, i mai no va deixar que afectara els seus veïns, la prova és 
que els nostres pares ens manaven realitzar compres al seu magatzem 
sense majors recomanacions” (Afirman… 2008).

  Juan de Dios Álvarez-Weiss
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