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La revinguda de Lewin

Un vampir força famós de Bohèmia és del pastor de Blow, atès 
que va ser recollit per Calmet (1751: 34-35)1. La primera menció 
del fet es troba en la crònica del monjo benedictí Joan Neplach 
(1322-1371) Summula chronicae tam Romanae quam Bohemi-
cae (Breu crònica romana i de Bohèmia), escrita en llatí entre  
el 1360 i el 1365. 
Ara bé, en la mateixa obra hi ha una referència a un altre cas de 
revingut a la població de Lewin2. 

A. d. MCCCXLIV Quedam mulier in Lewin mortua fuit et 
sepulta. Post seplturam autem surgebat et multos iugulabat 
et post quemlibet saltabat. Et cum fuisset transfixa, fluebat 
sanguis sicud de animali vivo et devoraverat slogerium 
proprium plus quam medium, et cum extraheretur, totum 
fuit in sanguine. Et cum deberet cremari, non poterant ligna 
aliqualiter accendi nisi de tegulis ecclesie ad informacionem 
aliquarum vetularum. Postquam autem fuisset transfixa, ad-
huc semper surgebat; sed cum fuisset cremata, tunc totum 
malum conquievit (Neplach, 1882).

El text, en versió catalana, és el següent:

L’any de Nostre Senyor de 1344 va morir una dona a Lewin 
i se l’enterrà. Després d’haver estat sepultada, s’aixecava, 
a molts matava i es llançava darrera de qui li plaïa. I quan 
fou empalada, la sang brollà fluïda com la d’un animal viu 
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i havia devorat més de la meitat de la seva mortalla; quan 
es va extreure, tot era ple de sang. I quan se l’havia de 
cremar, la llenya no s’encenia fins que, fent cas d’algunes 
dones velles, s’utilitzà fustes del sostre de l’església. Un 
cop empalada, encara es va tornar a aixecar, però quan la 
incineraren, es van acabar tots els mals.  

Els esdeveniments foren narrats també pel religiós Venceslau 
Hajek de Libočan3 (? – 1553), en la seva Kronika Česká escrita 
en txec entre 1533 o 1534 i 1539 i publicada l’any 1541. 

«Aquell any [1345] va passar el següent en un poblet de 
Bohèmia anomenat Lewin. Un terrisser de nom Duchacz 
que hi vivia, tenia una esposa Brodka que era plena de 
màgia diabòlica4. Quan s’adonaren, els sacerdots l’instaren 
a deixar de fer maleficis i, tot i que s’abstingué en públic, 
continuà practicant-los en secret.
Un dia que havia citat a tots els seus esperits, morí de 
sobte i ningú no sabia si havia mort de manera natural o 
si els esperits l’havien matat. A causa d’això, es negaren 
a enterrar-la com una devota cristiana i fou inhumada en 
una cruïlla.
Aviat es constatà que havia retornat, sovint amb els pastors 
als camps, prenia la forma de diversos animals, espantava 
els pastors, perseguia els animals i va conduir els seus ani-
mals, cosa que causà un munt de problemes. De vegades, 
apareixia tal i com era durant la seva vida. Llavors, sovint, 
tornava al mateix poble i els pobles dels voltants, entrant 
casa per casa, apareixent en diverses formes, parlant amb 
la gent, aterrint alguns i matant a molts.
Els veïns de la població i els camperols de les rodalies s’uni-
ren i el feren desenterrar per un capaç home del lloc. Un 
cop fet això, tots els presents pogueren veure que s’havia 
menjat la meitat del vel que li cobria el cap i tot estava  ple 
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de sang  que havia eixit del coll. Li clavaren una estaca de 
roure al pit i la sang brollà del seu cos immediatament, com 
un bou, el que sorprengué força, i després fou enterrada 
de nou.
Poc després, tornà a aparèixer i amb molta més freqüència 
que abans, atemorint tothom al matar la gent i trepitjant 
els que havia mort. Per aquesta raó, fou desenterrada de 
nou pel mateix home que havia descobert que ella mateixa 
s’havia extret l’estaca del cos que li havien clavat i que la 
tenia a les mans. La tragueren de la tomba i la cremaren 
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amb l’estaca. Després tiraren les cendres a la tomba que 
tancaren. Durant diversos dies veieren un remolí allà on se 
l’incinerà» (Hagecii 1718: 557-558).

     Jordi Ardanuy 

Notes
1 Informació reproduïda a L’Upir a «els casos de vampirisme de 
Calmet» (Ardanuy 2008).
2 Es tractaria de l’actual Levin (50°36’50.0”N 14°17’02.0”E), al 
nord de Praga (Petersen 2007). 
3 Conegut com a Václav Hájek Libočan, Wenzeslaus Hajek von 
Libotschan, Wenceslai Hagecii o Wenceslai Hagek a Liboczan.
4 Sovint traduït per bruixa. 
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