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Recreació lliure d'un grup romaní a partir de fotografies de principis 
del segle XX. Autor: Josep Carmona.

Tatomir Vukanović i l’article «The Vampire»  
del Journal of the Gypsy Lore Society

Tatomir P. Vukanović (1907–1997) fou un historiador i etnòleg 
serbi que es va concentrar en la història, el folklore i la cultura dels 
habitants gitanos serbis i de l’antiga Iugoslàvia en general, molt 
especialment de Kosovo. De la seva producció en anglès ens 
interessa destacar «The Vampire», un conjunt de quatre articles 
al Journal of the Gypsy Lore Society entre 1957 i 19601. 
L’article és conegut sobretot per la seva inclusió al llibre Vampire 
on the slavs (Vukanović 1976), fruit de la recopilació de Jan Louis 
Perkowsky per a les edicions del curs del mateix títol impartit per 
primer cop a la Universitat de Texes durant la primavera de 1974 
amb una matrícula inicial de 650 estudiants Jan Perkowsky (1976: 
8)2. És molt possible que, sense la seva compilació, l’article de  
Vukanović hagués passat força més desapercebut.
El treball de Vukanović resulta útil per les dades de camp que 
recull, centrades essencialment en l’actual Kosovo i la regió de 
Novi Pazar, al sud de Sèrbia. Per  posar un exemple, destaquem 
la creença en certes parts de Metòquia en una ànima múltiple, 
concepte lligat a una supervivència d’idees precristianes i que 
permetria explicar amb certa comoditat la naturalesa de wraiths, 
vampirs, homes llops, etc (Lecouteux 1992; 1996). El mateix 
Vukanović reconeix l’interès d’aquesta aportació. 
L’article també presenta alguns dèficits i mancances. Naturalment, 
la seva publicació en quatre parts no fou una bona decisió 
editorial. L’organització del material al llarg de l’article comporta 
certes reiteracions i una manca de sistemàtica, especialment si 
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es llegeix sense la separació en fascicles. Però la limitació més 
important des del nostre punt de vista és el fet de no contrastar 
a fons les creences dels gitanos amb la població no gitana. 
Vukanović exclou explícitament aquest objectiu que hagués 
desbordat el seu article. Malgrat que hi ha alguns comentaris, 
ens quedem sense una comparació profunda entre les creences 
sobre els vampirs dels gitanos i dels eslaus de Sèrbia i Kosovo, 
especialment si pensem que la creença en els vampirs a Sèrbia 
ha arribat fins els nostre dies (Ardanuy 2004; 2009).
Respecte a la versió que oferim, a part de traduir el text de 
l’anglès al català, en el cas de les poblacions de Kosovo, el 
topònim s’ha versat en albanès, la llengua majoritària en aquest 
país, situant el terme en serbi de l’original a les notes de traducció 
al final del text. En el cas de poblacions de Sèrbia, s’han deixat 
les transcripcions llatines de l’original. Les notes originals de 
Vukanović es proporcionen a peu de pàgina. Pel que fa a les 
referències, s’ha procurat millorar-ne la documentació quan ha 
estat possible, per tal de facilitar la seva consulta, atès el temps 
transcorregut.

     Jordi Ardanuy

Notes
1 T. P. Vukanović. «The Vampire. (In the Belief and Customs of the 
Gypsies in the Province of Kosovo-Metohija, Stari Ras and Novopazarski 
Sandzak, Yugoslavia)». Journal of the Gypsy Lore Society, vol. 36, núm. 
3-4, (1957), p. 125-131; vol. 37, núm. 1-2 (1958), p. 21-31; vol. 37, 
núm. 3-4 (1958), p. 111-118; vol 38, núm. 1-2 (1959), p. 44-55. 

2 La versió de Vampire on the slavs no inclou les notes del text de 
Vukanović publicat al Journal of the Gypsy Lore Society i que inclouen 
alguns comentaris i, sobre tot, les referències a la bibliografia que 
utilitza.
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El Vampir entre els gitanos de 
Kosovo i de Sèrbia

I. Introducció

La creença en els vampirs és un dels fenòmens més interessants 
en la religió dels pobles balcànics. Una solució científica d’aquest 
fenomen dilucidaria en gran mesura sobre l’antiga religió pagana 
dels pobles dels Balcans, els eslaus antics, i de les tribus eslaves 
en general.
Però la solució d’aquest fenomen, que desconcertà Europa ja 
al segle XVIII i ha generat dins la literatura científica fins la data 
molta discussió sobre el tema, no es pot aconseguir amb precisió 
sense una recerca sistemàtica sobre la qüestió de la creença 
en els vampirs entre els gitanos peninsulars balcànics, que es 
van establir entre la gent dels Balcans en temps medievals (a 
més dels coneguts ramaders, els aromanesos1) constitueixen 
una de les principals ètnies2 nòmades d’aquesta regió. Com ja 
és històricament conegut, hi ha registres dels gitanos a Creta 
ja el 1322, i en els anals dels arxius de Ragusa s’esmenten el 
1422-1423. Aquesta gran tendència migratòria dels gitanos els 
va permetre incorporar diversos costums i creences dels pobles 
dels Balcans; i, entre elles, la creença en els vampirs es destaca 
com un dels components notables del seu credo. A més, aquest 
incessant deambular d’un lloc a un altre difongué els diferents 
tipus de creença en els vampirs entre els pobles balcànics. D’altra 
banda, les estades temporals, però sovint llargues, dels gitanos, 
en aquesta regió des de temps feudals quan foren considerats 
artesans, permeten la preservació de molts elements de la 
seva antiga religió portats de l’Índia. També van adquirir altres 
costums religiosos de certes tribus i nacionalitats de diferents 
parts d’Europa i Àsia, a través dels quals es traslladaren en la 
seva ruta de migració a la península balcànica; i, finalment, en 
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aquesta, la seva nova terra, en un nou entorn geogràfic i ètnic, 
sota diverses condicions històriques i econòmiques, absorbiren 
noves creences sobre vampirs.
De tant en tant, durant els anys 1933 i 1940 el meu objecte d’es-
tudi fou el vampir dins del conjunt de costums i creences dels 
gitanos de Kosovo3, a la vella Stari Ras4, al nord de Kosovo; i 
a Novopazarski Sandžak5 —estenent-se com un únic conjunt 
vers el nord-oest de Stari Ras, constituint la part occidental de 
la República Popular de Sèrbia6. També investiguí aquest tema 
entre 1947 i 1948 a Metòquia7, a la regió de Lugovi, Kosovo i 
Novopazarski Sandžak, on els gitanos viuen principalment de 
manera sedentària i menys com a artesans nòmades ocupant-
se amb l’agricultura i la ramaderia o amb diversos oficis com 
ara la venda de cavalls, o com a treballadors manuals, entre els 
quals s’ha d’anotar especialment els «Argats»8 o cavadors dels 
camps de blat de moro i recol·lectors de gra. Però la principal 
població d’aquestes regions són serbis i albanesos, amb uns 
quants musulmans ètnicament indeterminats a Novopazarski 
Sandžak. Fins al començament de la Segona Guerra Mundial 
també s’hi trobaven dispersos a les ciutats d’aquestes parts, 
alguns turcs —que encara hi viuen a l’actualitat, jueus, armenis 
i aromanesos.
Avui en dia [1957] els gitanos d’aquestes regions són ortodoxos 
i musulmans, emperò la majoria professa aquesta última religió. 
La seva llengua materna és principalment el Romaní.
A la província de Kosovo, hi ha molts fenòmens ètnics interes-
sants referents als gitanos. A saber, hi ha gitanos ortodoxos que 
viuen en pobles i ciutats com Pristina9, Vushtrri10, Mitrovica11, 
Prizren12, etc., que han adquirit moltes qualitats racials de Sèrbia, 
fins i tot la llengua de manera que durant el llarg procés de canvis 
ètnics han estat absorbits pels serbis, i han oblidat la seva pròpia 
llengua materna. Allà, establerts sedentàriament, es dediquen 
a l’agricultura, a la cria de bestiar i a diversos altres oficis, així 
com serveis públics, aconseguint fins i tot el rang de sacerdots 
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ortodoxos, oficials i d’altres càrrecs d’importància. De la mateixa 
manera, a les ciutats hi ha gitanos musulmans que, en el curs del 
temps, han adquirit moltes característiques ètniques albaneses, 
juntament amb la llengua albanesa, abandonant el romaní propi 
i incorporant plenament el sistema patriarcal  d’organització tribal 
albanès13, sent finalment absorbits en aquesta ètnia durant llarg 
procés de simbiosi. Aquests gitanos igualment ocupen llocs en 
serveis públics, havent assolit alguns la condició de sacerdots 
musulmans. Als pobles d’aquests districtes, excepte a la zona de 
Stari Ras, també es poden trobar, aquí i allà, gitanos impregnats 
amb moltes característiques turques que han adoptat aquesta 
llengua, abandonant la seva pròpia. He de dir, però, que a la 
majoria d’aquestes zones rurals els gitanos, tant ortodoxos com 
musulmans, malgrat la seva amalgama ètnica considerable amb 
serbis i albanesos, encara viuen la seva pròpia vida com una 
ètnia definida, ja que altres grups ètnics no es casen amb ells; i 
molt poques vegades prenen com a esposa una noia no gitana 
tret que la segrestin o l’aconsegueixin mitjançant algun engany. 
La comprensió de com n’és de diferent i única aquesta ètnia 
en aquestes regions, ofereix una clara evidència en la supervi-
vència de l’antiga llei de la venjança de sang en els vells drets 
tradicionals dels Balcans, de manera que —segons la llei no 
escrita de Leka Dukadjin—per la mort d’un gitano es compensa 
només amb la meitat de sang, mentre que en tots els altres grups 
d’aquestes províncies tota la sang és el que compensa per la 
persona assassinada.
En els districtes abans esmentats, els gitanos viuen ara de 
manera sedentària i el seu assentament depèn en part de les 
condicions econòmiques. Però també hi ha alguns clans nò-
mades dispersos que periòdicament vaguen d’un lloc a un altre 
i resideixen en un indret durant un any o dos o fins i tot més, 
d’acord amb les condicions de vida existents, però després 
tornant a canviar el lloc del seu domicili i, en la seva cerca de 
millors condicions, passen a d’altres assentaments o punts més 
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llunyans de la península balcànica. Als gitanos sedentaris als 
pobles els coneix la gent pel nom de «Madjupi», mentre que els 
gitanos nòmades que passen a través d’aquests districtes són 
anomenats «Gabelji». En general els Gabelji obtenen les seves 
llars mitjançant l’arrendament d’una casa vella abandonada dels 
serbis o albanesos o, amb el permís dels vilatans, construint 
una espècie de barraca o cabana de fang a la terra comuna del 
poble i hi viuen temporalment amb les seves famílies. A més, 
sovint arriben en aquests districtes rurals gitanos nòmades 
d’altres parts dels Balcans o d’altres països, que es queden allà 
durant algun temps a la primavera, estiu o tardor, assentant el 
seu campament en terrenys comunitaris o en el terreny d’algú, 
però canviant els seus camps amb força freqüència. Aquesta 
gent s’involucra en diferents ocupacions, especialment la forja, 
l’endevinació, la pràctica de la màgia, la mendicitat i, fins i tot, 
de vegades el robatori. Una d’aquestes bandes gitanes errants 
que coneguí a la regió kosovar de Drenicë14 a la tardor de 1939 
als terrenys comunitaris de Poljanak, però foren detinguts pels 
vilatans per robar blat de moro dels camps. I al final de l’estiu 
de 1947 entre Novi Pazar i el poble de Trnava15, em vaig trobar 
amb un altre grup sojornant en nou tendes de campanya, que 
s’ocupaven dels oficis de la forja i de l’estanyat.

II. Història i origen de la creença en vampirs entre els pobles 
dels Balcans

Per obtenir una imatge més nítida i clara dels costums i creences 
en vampirs entre els gitanos A Kosovo, Stari Ras i Novopazarski 
Sandžak, cal inspeccionar de manera concisa la història i l’origen 
de les creences similars entre els pobles dels Balcans.
Heròdot en el seu relat de sobre Escítia (IV, 105), en parlar dels 
neures, estableix que entre els antics eslaus «tot neure, una 
vegada a l’any, es torna llop durant alguns dies i, en acabat,  re-
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cupera la seva pròpia natura»16. A partir d’això s’originà el terme 
estrany  «home llop» —vukodlak «una persona amb el pèl de 
llop». Pels grecs aquest ésser es diu λυκάνθρωπος, pels romans 
versipellis, i per als alemanys, werwolf. Avui en dia entre els 
eslaus balcànics aquesta transformació en un home llop és gai-
rebé idèntica al fenomen de vampir, un canvi degut a la creença 
—com en les velles llegendes alemanyes— que la mort pren la 
forma d’un llop (Hoops 1918: 511-512). Això sorgí d’una convicció 
general que l’ànima apareix sovint en la forma d’una papallona 
—en grec vol dir tant ψυχή «ànima» i «papallona» (Ivšić 1921). 
Un home llop és realment un vampir (Čajkanović 1941: 172)., que 
és «un home a qui després de la mort ... hi penetra algun tipus 
d’esperit diabòlic: es converteix en un vampir» (Karadžić 1818). 
Sense donar cap raó, això és refutat per F. Krauss (1908: 137) 
i E. Schneeweiss (1935: 19). El vampir de Temesa dels quals 
ens parla Pausànies (VI,7-11), pren la forma d’un llop: al llop 
boig que apareix al recinte de Pèlops és probablement l’ànima 
del seu germà a qui havia matat (Ovidi Les Metamorfosis, llibre 
XI, v. 366; Gruppe 1906: 806; Čajkanović 1941: 20) . El vampir, 
el cos mort que s’aixeca de la tomba o, en un desenvolupament 
posterior, l’ànima del mort encarnat un cop més, se li donà no 
sense raó el nom d’home llop (Čajkanović 1941: 20). Entre els 
eslaus dels Balcans a Montenegro, Hercegovina, i a la costa 
montenegrina el vampir se l’anomena llop (Vrčević 1881: 60; 
Godišnjica... 1932: 221). La tribu dels Kuči a Montenegro creu 
que durant un cert temps cada vampir ha de convertir-se en un 
llop (Stevan Dučić, 1931: 292; Srpski... 1932: 40). Aquí tenim, 
sens dubte, una creença molt antiga, coneguda també entre 
els pobles germànics (Hertz 1862: 88, 100). Pel que fa a les 
processons de «llops-home» organitzada en diverses ocasions 
entre els eslaus balcànics —al Carnaval blanc, Nadal, casa-
ments i similars (Godišnjica... 1932: 180 i seg.; Arnandov 1920; 
61 i seg.), en les quals els participants són sovint disfressats 
de llops, o anomenats així, com ja s’ha assenyalat en una obra 
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acadèmica (Godišnjica... 1932: 192; Čajkanović 1939) són, de 
fet, processons d’antics avantpassats.
Per a mostrar com d’àmpliament difosa era la creença en vampirs 
entre les persones en els estats medievals dels eslaus del sud, 
la millor prova ens l’ofereix el fet que aquest fenomen formà part 
de la famosa llei de l’emperador serbi Stefan  Dušan (primera 
meitat del segle  XIV), això és l’article 20, contenint la següent 
regulació relativa als vampirs: «I ljudije koje se vlhovstvom 
uzimlju iz grobov, tere ih sažižu,  selo koje to-zi učini, da plati 
vraždu;  ako li bude pop na to-zi došal, da mu se uzme pop-
vtvo». (Quan succeeix que, per culpa de la màgia, les persones 
són extretes de les seves tombes i cremades, el poble en el 
qual això hagi passat haurà de pagar una multa, i el capellà que 
permeti la seva cremació ha de ser privat de la seva vocació 
(Novaković 1898: 158). El distingit historiador i estudiós dels 
costums S. Novaković en parlar d’aquest fenomen i comentar 
sobre aquest article, escriu: «Aquest mal costum ha sobreviscut 
a la llei i només pot ser eliminat gràcies a una millor educació, 
l’únic remei per a aquests mals (Novaković 1898: XLIII)I.
El següent incident en relació amb els vampirs entre els serbis 
al segle XVIII es remunta a l’any 1731, l’època de les guerres 
austro-turques, i va passar al poble de Medvedja, prop d’Sve-
tozarevo (anteriorment Jagodina)17 a Serbia. Se’l cita en el petit 
volum de Ranft (1734): «l’any 1731 vampirs pertorbaren el poble 
de Medvedja. l’Alt Comandament de Belgrad va enviar imme-
diatament una comissió d’oficials alemanys i d’altres a l’indret. 
Excavaren a tot el cementiri i van trobar que allà hi havia molts 
vampirs, i tots aquests morts que es trobà que eren vampirs foren 
decapitats pels gitanos, els seus cossos incinerats i les cendres 

I Taranovski (1931: 30) interpreta aquest article de la Llei com la 
responsabilitat col·lectiva d’un poble, en el cas d’infracció, per una 
lluita més eficaç contra les supersticions que terroritzen.
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llançades al riu Morava». D’aquest curt però molt interessant 
report, és evident que s’havien utilitzat els gitanos com a experts 
en la destrucció dels vampirs.
Més tard Joakim Vujić, un home de lletres de Sèrbia, en el seu 
llibre Viatjar a través de Sèrbia (1827)18 narra com un vampir 
havia estat voltant per un llogaret prop de Novi Pazar. El capellà 
Stavra va agafar un pal afilat d’arç blanc19 i va obrir la dentadu-
ra fermament estreta, i a continuació, va prendre una branca 
d’aquest arbre sagrat, el va ficar entre les mandíbules del vampir 
i va abocar sobre ella tres gotes d’aigua beneïda a la boca. El vell 
Petko va prendre la mateixa vara d’arç i, a continuació, colpejà 
al vampir una vegada al pit. Llavors, la sang vessada de la seva 
boca, i la feina estava acabada.
Milà Dj. Milicevic, estudiós de l’etnografia sèrbia, també fa constar 
un cas interessant de la destrucció d’un vampir. Ell escriu: que 
«el Sr. Milija Bugarin explica com una vegada a la seva infància 
es va estendre el rumor d’un home mort convertit en un vampir. 
A l’instant es convocà un capellà, es preparà una estaca d’arç 
afilada i començà l’excavació de la tomba. El capellà, llegint 
del Llibre de tro, digué: “Surt, oh ànima maleïda, surt d’aquí, et 
maleeixo tres-cents setanta vegades camina, o dimoni maleït, 
de l’abisme.”. La fossa fou oberta, es calà foc al seu voltant, i 
després es traspassa el cos inflat del difunt amb una afilada 
estaca mentre que altres agitaven branques per sobre del foc 
per evitar que el diable, que s’havia tancat ell mateix dins del 
cadàver, eixís volant i escapés. Quan tot això s’acabà, la tomba 
fou coberta de terra, i el vampir deixà d’existir, així es va dir» 
(Glasnik...: 170-171). Finalment, sota el nom de vampir (lampir, 
lampijer, vukodlak, kudlak, tenjac, grobnik, gromlik, ljugat, Ljung) 
els pobles balcànics conceben una persona morta dins la qual 
entra un esperit maligne durant el transcurs de quaranta dies 
després de la mort, perquè ell, o ella, abandona la tomba a la 
nit, escanya a la gent i el bestiar i xucla la seva sang; i, de fet, 
es converteix en un vampirII.
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Una discussió comparativa i més detallada sobre aquest tema 
des del punt de vista dels eslaus balcànics queda fora de l’abast 
d’aquest documentIII.

III Creences i costums pel que fa a la del vampir entre els 
gitanos a Kosovo, Stari Ras i Novo-Pazarski Sandžak.

Passo ara als resultats de la meva pròpia recerca sobre el vampir 
en els costums i creences dels gitanos a aquestes regions, que, 
per tal de donar una imatge més clara, he classificat en seccions 
específiques —fins el punt que sigui possible separar un fenomen 
de l’altra i no perdre en aquesta subdivisió el valor del conjunt, ja 
que els detalls estan sovint tan estretament relacionats entre si 
que un afecta a l’altre. Així que ha d’haver-hi inevitablement una 
certa superposició en la meva organització d’aquest material.
En primer lloc he d’assenyalar que la creença en els vampirs en-
tre aquests gitanos és alhora variat i general i s’ha conservat amb 
una frescor poc comuna fins al dia d’avui. Hi ha molts i diversos 

II (Schneeweis 1935: 19 i seg.) dóna un resum curt, sense cap 
referència als fenòmens i la bibliografia esmentada aquí, discutint 
solament els següents aspectes d’aquest problema: l’origen, les 
qualitats i els mitjans de protecció i la destrucció del vampir.

III Aquí crec que cal tenir en compte que el difunt professor T. R. 
Djordjević ha deixat darrera d’ell  un manuscrit sobre el vampir com a 
un ésser maligne entre els eslaus, que, entenc, està sent preparat per 
a la seva publicació per l’Acadèmia Sèrbia de Ciències de Belgrad. 
També sóc conscient que el difunt professor V. Čajkanović es dedicà 
a la recerca d’aquest fenomen des de fa molt de temps, però jo no 
sé si se les va arreglar per completar el seu estudi, malgrat la seva 
greu malaltia.
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elements en aquesta creença, màgicoreligiosos i econòmics, sent 
aquests últim visibles només quan un vampir és destruït per un 
mag. Pel que vaig poder observar durant la meva recerca entre 
els gitanos, creuen que tant els animals com les persones po-
den convertir-se en vampirs, així com algunes plantes i algunes 
parts del cos humà com un ull, o fins i tot certes eines agrícoles. 
Encara que l’abast del poder del vampir és variable, en el credo 
gitano, i també d’altres ètnies dels Balcans, es considera com 
el mal ocult suprem.

Secció 1. Accions i objectes que impedeixen que una per-
sona morta es converteixi un vampir

Entre els gitanos de Kosovo hi ha alguns actes i objectes de 
protecció interessants que serveixen per  evitar que la persona 
morta es converteixi en un vampir. Ells creuen que, a més de 
les pràctiques màgiques i religioses, certs objectes amb funcions 
de caràcter fetitxista exerceixen una important influència. Així, al 
poble de Leshani20 a Podrima21 (Metòquia), quan un dels gitanos 
musulmans mor, es fixa un tros de ferro al cap per  evitar que es 
transformi en un vampir. A Novi Pazar (Novopazarski Sandžak), 
després de la mort d’un gitano musulmà i mentre el cadàver es 
troba encara a la casa, tots els miralls dins de la casa han de ser 
coberts de manera que el mort no es pugui veure a si mateix car, 
si ho fes, la gent creu que es convertiria en un vampir. Entre els 
gitanos ortodoxes de Stari Ras i Novopazarski Sandžak. després 
d’un mort, els parents de dol vessen una mica de vi en un got 
—i, si no n’hi ha, una mica de brandi, posen pa i sal en un altre 
got i, en un tercer, aboquen una mica d’aigua. Després els tres 
es col·loquen en una llauna d’enfornar amb uns grans de blat i 
durant la primera nit després de l’enterrament es col·loquen en el 
lloc on el difunt jeia malalt i morí. Alguns gitanos d’aquestes parts 
només vessen vi en un got i el deixen al lloc on el difunt passà 
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la nit. Si els gots es buiden una mica, el mort no es convertirà 
en un vampir; si no, es considera que ho farà. Això es repeteix 
durant tres nits consecutives. De la mateixa manera, entre els 
gitanos ortodoxes a Toplica, Dobrič i Kosanica (Sèrbia), s’encén 
també una espelma de cera i es deixa durant tota la nit. L’endemà, 
s’interpreta el destí de l’home mort a partir del que queda a la 
llauna. Si el mort deixa algun desig sense satisfer durant la seva 
vida, llavors torna la primera nit i pren alguna cosa del menjar. Es 
considera llavors que s’ha convertit en un vampir, cosa que no és 
gens bona per als seus. L’endemà el vi, l’aigua, el brandi, el pa, 
la sal i el blat se’ls du fora per abocar-los sobre la tomba, atès 
que se suposa que és dolent per a la casa deixar-los dins.
Els gitanos ortodoxes de Novopazarski Sandžak posen una bran-
queta d’arç blanc a les mitges  del mort per evitar que esdevingui 
un vampir. Si alguna criatura brinca per sobre del cadàver abans 
que sigui enterrat, cal clavar-li una punta d’arç blanc en una cama 
amb el mateix propòsit.
Entre els gitanos ortodoxes al poble de Llaushë22 a Drenicë23 
(Kosovo) després de preparar el taüt, però abans de col·locar-hi 
el cadàver, s’hi col·loca una llima o una serra o destral petita, però 
es treu abans de col·locar-hi el cos. Es considera que, encara 
que una criatura viva hagi saltat per sobre del taüt, aquesta pre-
caució li impediria convertir-se en un vampir. El mateix propòsit 
s’aconseguiria si un clau es posa i es deixa per sempre en el 
lloc on el malalt ha estat durant la seva malaltia i ha mort. Els 
gitanos musulmans de Prirzenski Podgor24 i Podrima (Kosovo) 
també col·loquen un clau a la terra sota del lloc on el difunt ha 
mort i vigilen el taüt perquè res salti sobre ell; però no hi posen 
objectes talismànics o fetitxes dins d’ell.
Quan algú mor en una família del gitanos musulmans de la regió 
de Lugovi i la petita població de Uroševac25 (Kosovo Polje26), li 
punxen amb una agulla i el deixen allà per evitar la seva resur-
recció d’entre els morts com a vampir. Els gitanos de tota aquesta 
regió creuen que el difunt es convertirà en un vampir si alguna 
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criatura salta sobre ell, especialment un gat, una gallina, o un 
gos. Per tant, el cos és curosament vigilat i no es permet que 
ni tan sols una ombra hi passi per sobre ni de deia ni de nit. A 
Novopazarski Sandžak els gitanos musulmans tanquen tots els 
animals domèstics així que algú de la família ha traspassat. 

Secció 2. La font, les classes i l’aspecte dels vampirs d’ori-
gen humà

En la creença ètnica dels gitanos a Kosovo, Stari Ras i Novo-
pazarski Sandžak hi ha diversos punts de vista sobre l’origen, 
tipus i aspectes dels vampirs o ljugats —de l’albanès lugat27. La 
creença més estesa és que un vampir sorgeix d’una persona 
morta sobre qui ha passat per sobre alguna criatura viva com 
una serp, un gos, una gallina, un bou o un moltó. D’acord amb 
una altra versió de Kosovo, el vampir procedeix d’una persona 
morta amb desitjos no satisfets durant la seva vida. Els gitanos 
ortodoxes a les localitats d’aquest districte, tanmateix,  consi-
deren que el mort fou en vida un «bandit» i «impur» —és a dir, 
que no tenia les mans netes, sinó que enganyava i robava— per 
la qual cosa no és acceptat per la terra. Finalment, es creu que 
el cos que ha d’esdevenir un vampir es torna negre abans de 
l’enterrament.
Els gitanos musulmans de Prizrenski Podgor i Podrima pensen 
que el vampir és l’ombra d’una persona morta i que treu foc de 
la seva boca. A Vokš28 i a Dukadjin (Metòquia) també els gitanos 
consideren un vampir l’ombra d’un home mort —un que va robar 
alguna cosa durant la seva vida i se la menjà, s’eleva animat 
de la seva tomba i així segueix vivint. Un cop que ha sortit de la 
tomba no hi torna, sinó que roda pel món. Ells creuen, també, 
que tant els sacerdots ortodoxes com els musulmans, fins i tot 
«persones força justes i criatures de Déu», poden convertir-se 
en vampirs.
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Al poble de Leshani a Podrima els gitanos musulmans creuem 
fermament que cada ésser viu pot convertir-se en un vampir i 
aixecar-se de la tomba; mentre que en les terres del Morava 
meridional (Kosovo) pensen que un vampir és com de gelatina i 
aigua: si un llop o un gos el mossega o un mag el destrueix, es 
divideix com l’aigua atès que el seu cos no té ossos. A Podrima 
i a Prizrenski Podgor, a més, sostenen l’opinió que un vampir 
és una persona morta que cometé molts pecats en aquest món: 
la terra no ho tolera, però el diable li dóna força i així exhala foc 
en lloc d’aire per la boca. Aquesta creença és igualment corrent 
entre els gitanos de les poblacions de l’Alt i Baix Skenderaj29 
—també a Podrima, així com l’opinió que els vampirs no poden 
creuar l’aigua, abraçada també pels gitanos de Vokš. A Podrima 
també es pensa que un vampir neix d’un home que tenia ferides 
en el seu cos durant la seva vida, sobretot si aquestes guariren 
lentament. A més, consideren que només els homes poden con-
vertir-se en vampirs i, especialment els casats, aquells que feren 
mal als altres o que pecaren durant la seva vida i no demanaren 
perdó a les persones a les quals havien lesionat i insultat, abans 
de morir. La mateixa sort poden patir els homes que no donin 
cap tipus de regal als seus amics i parents, especialment aquells 
que no donen almoines als pobres.
En aquestes parts es creu que un vampir és com una ombra, 
«com un ventre ple de sang». Està fet de sang i si aquesta sang 
es deixa sortir, creuen que cauria a trossos instantàniament. Però 
la creença més interessant d’aquest districte és que tothom té 
dues ànimes: una d’elles està sola, deixa el cos i vaga, l’altre 
sempre roman dins d’ell. Quan un home dorm, una de les seves 
ànimes vaga; si l’altra ànima el deixa també, moriria instantàni-
ament. Així que un vampir s’origina d’aquesta manera: l’ànima 
ix de la persona morta mentre que l’altre es troba en itinerància, 
però si les dues ànimes anaven a deixar el cos al mateix temps, 
llavors podria no haver-hi vampir. Si un vampir no se’l destrueix 
en el decurs de trenta anys, es creu que de nou es converteix 
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en un ésser humà. Llavors aquest home es dedica a diversos 
oficis i professions, com ara les de venedor o carnisser, obre 
una botiga i comercia. Aquests gitanos creuen igualment que 
un vampir és molt fort i perillós durant uns quants dies després 
de la seva primera aparició.
A la població de Mamuša (Podrima), entre les famílies gitanes 
que viuen amb una simbiosi ètnica amb els turcs (és a dir Aslović, 
clan30 Salj, 1a casa; Kokoljan, clan Saij, 1a  casa; Tspiro, clan 
Marina, 2a casa.; Mazreg, clan Thaq, 2a casa.; Jaldži, clan 
Thaq, 3a casa.; Balaban, clan Bitić, 2a casa) se suposa que 
un vampir es  desenvolupa a partir d’un cadàver en el qual ha 
entrat el diable. Per als gitanos musulmans de la petita ciutat 
de Ferizaj, un dhampir (veure el punt 15) o un vampir, té un 
origen diabòlic similar, és a dir, un home malvat que, en aquest 
món sempre obeïa els dictats del Maligne, el seu conseller, se 
l’enterra juntament amb el diable, que s’alça de la seva tomba 
immediatament després que els acompanyants de l’enterrament 
surtin del cementiri. Aquest vampir pren la mateixa imatge que 
l’home enterrat. Un altre de les seves creences és que si algú 
mor de manera inadvertida, o alguna criatura salta per sobre del 
seu cadàver es converteix en un vampir; el mateix passa amb 
un home que es suïcida, i un avar que fos massa avariciós per 
donar res  a ningú.
El gitanos musulmans dels municipis de Prizren, Gjakova31, 
Pejë32, Mitrovica, Pristina i Kaçanik33 creuen que un home que 
ha estat un gran amant de les dones apareix amb més freqüència 
com un vampir i de la forma més perillosa. De fet cada ésser 
humà curull de pecats humans es converteix en un vampir des-
prés de la mort. Quan un cos no té ànima, no va a cap lloc; la seva 
ànima se suposa que s’ha separat en dues. Queda passiu fins 
que s’hagi recuperat i descansat una mica, després es converteix 
en un vampir. I, per aquests gitanos, se suposa que un vampir 
és una criatura aquosa que passeja al voltant de la casa.
A Kosovo els gitanos ortodoxes pensen que un vampir és com 
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el vent: udola i se’n va. Si un cadàver s’infla abans de l’enterra-
ment, és probable que es converteixi en un vampir. De tots els 
vampirs, un home és més perillós. Del sepulcre estant, sang i 
ossos, s’eleva només com un fantasma, i després, fora, es crea 
un nou cos amb l’aparença del vampir. Aquest ésser és molt 
horrible, el seu pèl arriba a terra, i quan es mou té un aspecte 
vaporós: . Com una boira dins de la «pintura» es veu «igual 
que ho pintes», però fora d’ella és «com una boirina». A més, 
es considera perillós amenaçar un vampir: si es fa, fa més mal 
a la gent; fins i tot pot convertir un home viu en un vampir. En 
aquests poblacions de Kosovo fins i tot ha entrat en el folklore 
dels proverbis; perquè si un home surt massa de nit la gent diu: 
«Ell deambula tota la nit com un vampir»; i, si algú s’aixeca a 
l’albada, «S’aixeca d’hora com un vampir».
A Podunavlje a Sèrbia, els gitanos de la població de Grocka 
mantenen la curiosa creença que els vampirs viuen en molins 
i surten de nit per preparar celebració de noces. Fan que viat-
gers solitaris beguin els d’una ampolla feta d’un cap de cavall i 
plena de brandi. Els viatgers instantàniament es posen malalts 
de por, especialment si passa que el vampir els colpeja al cap 
amb aquesta ampolla.
Els gitanos ortodoxes consideren que un vampir s’assembla a 
un fantasma, vagant pel cementiri a les nits, i que aquesta apa-
rició de l’ànima generalment té una durada de quaranta dies. 
L’home mort a través dels qual passa l’ombra d’un animal és 
converteix en un vampir. Així que és vigilat a la nit, i quan els 
llums estan encesos, les cortines, si escau, estan corregudes; 
si no es col·loca algun tipus de coberta a cobrint les finestres. 
Aquesta gent també creu que és especialment perillós si sobre 
el cadàver salta per sobre un gat o una gallina: «la seva ànima 
es divideix en dos» i es converteix en un vampir. Però si és 
un gitano no batejat aquesta destinació és més freqüentment. 
Segons un relat gitano que vaig anotar en aquesta petita ciutat, 
un vampir apareixia sempre en un molí que «tenia una barba 
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com un sacerdot». Aquí també es creu que són els homes que 
es converteixen en vampirs més sovint, les dones amb menys 
freqüència i i els nens molt rarament.
Els gitanos musulmans de Novopazarski Sandžak creuen que 
un vampir apareix a les persones que s’espanten fàcilment. Si 
una papallona ve d’una fossa pensen que és un vampir el cos 
del qual es manté dins mentre el seu esperit caminava per fora. 
Si un nen petit mor i alguna ésser viu salta per sobre d’ell, se 
sosté que a la tomba es convertirà en un vampir i apareixerà de 
nou en forma d’«adult». Qualsevol persona pot convertir-se en 
un vampir, quan l’ànima marxa i  no es reanima el cos, i la seva 
ànima es torna tan gran com ho va ser l’home mateix. Aquí també 
és habitual que els vampirs apareguin abillats amb «roba blanca».
Tots els gitanos a aquestes regions creuen que els vampirs ves-
teixen molt bé i invariablement roba nova.

Secció 3. La font, les classes i l’aspecte dels vampirs d’ori-
gen animal

D’acord amb la creença dels gitanos musulmans de Kosovo 
diversos animals poden convertir-se en vampirs, així que en 
aquest apartat jo provaré de distingir aquests dels casos amb 
un origen humà.
En primer lloc voldria esmentar que entre aquest grup de gita-
nos es creu que, malgrat que diverses criatures del món animal 
poden convertir-se en vampirs, els seus poders ocults no són 
sempre els mateixos, sinó que han de ser diferenciats d’acord 
amb el seu grau. Així, assenyalen, n’hi ha espècies que tenen 
poders sobrenaturals vampírics molt febles, d’altres de mitjans i 
uns tercers de molt perillosos, al ser criatures del mal de primer 
grau.
A les regions de Prirzenski Podgor i de Podrima es considera que 
tots els animals d’aquest món poden convertir-se en vampirs, 
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però les serps verinoses són més perillosos i més perjudicials 
per a les persones. A més de serps, el semental és també un 
vampir malvat, i després d’aquests dos un bé convertit en vampir 
se’l considera la següent criatura sinistra. Altres animals inclouen 
el gall, la gallina, el gos, el gat, el bou, el búfal mascle i femella 
i el moltó.
Totes aquestes criatures es converteixen en vampirs, igual que els 
éssers humans si una cosa viva salta sobre ells immediatament 
després de la seva mort o durant els següents quaranta dies. 
Tots ells apareixen com a vampirs en la seva forma natural.
Anàlogament a aquesta creença, entre el mateix grup de gita-
nos, se suposa que el vampir, es presenta en diferents formes i 
aparences com ara un gos, un gat, generalment de color blanc 
i en qualsevol mida —encara que aquest ésser ocult en realitat 
no sorgeix d’un animal i, per tant (potser hauria d’haver estat 
tractat a la secció 2 en lloc del present. Aquesta aparició pot 
mostrar-se a un home que viatja de nit i li obstaculitza el seu 
caminar. Té una poder sobrenatural, màgic, de manera que no 
pot ser mort per una arma de foc o atrapat per res. Finalment, 
aquesta gent creu que cap tipus de vampir pot aparèixer quan 
la «terra està sana».

Secció 4. La font, les classes i l’aspecte dels vampirs d’ori-
gen vegetal

La creença en els vampirs d’origen vegetal és present entre els 
gitanos que pertanyen a la fe musulmana a Kosovo. Segons 
ells només hi ha dues plantes que es considerin possibles de 
converteixinir-se en vampirs: carabasses de tota mena i síndries. 
I el canvi es porta a terme quan estan «lluitant entre si». A Po-
drima i Prizrenski Podgor consideren que aquesta transformació 
es produeix si aquests vegetals s’han conservat durant més de 
deu dies: a continuació, les carabasses reunides es regiren tot 
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per si mateixes i fan un so com «brrrl, brrrl, brrrl!» i es sacseja. 
També es creu que de vegades es pot veure un rastre de sang 
a la carbassa i els gitanos llavors diuen que s’ha convertit en un 
vampir. Aquestes carabasses i melons donen voltes per si soles 
per les cases, els estables i les habitacions, i fan mal a la gent. 
Però es creu que no poden fer molt de mal a la gent, així que la 
gent no té gaire por d’aquest tipus de vampir.
Entre els gitanos musulmans del poble de Pirani (també a 
Podrima) es creu que si es conserven carabasses després de 
Nadal es converteixen en vampirs, mentre que els  gitanos de 
Leshani34 pensen que aquest fenomen es produeix quan una 
carbassa s’utilitza com a un sifó, quan estan madures i seques 
i es queden sense obrir durant tres anys.
Sobre els vampirs d’origen vegetal es creu que tenen la mateixa 
forma i aparença que la planta original.

Secció 5. La Font dels Vampirs que tenen per origen eines 
agrícoles

En les meves recerques sobre aquest fenomen em vaig trobar 
amb la creença interessant entre els gitanos de Podrima que un 
vampir pot provenir de certes eines agrícoles, a saber, un nus de 
fusta per al jou, i les vares de fusta per confeccionar feixos de 
blat. Els musulmans gitanos de Leshani consideren que si una 
vara com aquestes, que s’utilitza per lligar una garba fent un bucle 
nuat al seu extrem més estret i empenyent l’altre extrem a través 
d’ell, roman sense utilitzar-se durant tres anys, es converteix en 
un vampir. A l’Alt i Baix Skenderaj i a Mamushë35 pensen que el 
mateix succeeix amb el nus de fusta d’un jou per a bous, si no 
és destruït tres anys després del seu ús.
Aquests dos objectes són considerats per als gitanos com a 
éssers ocults amb escàs poder vampíric, que tenen el mateix 
aspecte que en el seu estat natural.
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Secció 6. El lloc on els vampirs resideixen i apareixen

Entre els gitanos el cementiri és considerat com la residència 
triada de vampirs, i això és natural atès que el cementiri és, de 
fet, «un assentament dels morts». A Novopazarski Sandžak tots 
els gitanos ortodoxes creuen que els vampirs s’aturen en els ce-
mentiris durant la nit. Però hi ha d’altres llocs on se suposa que 
els vampirs hi habiten i on els agrada aparèixer a la gent. Entre 
els gitanos  l’Alt Skenderaj es pensa que els vampirs prefereixen 
fer la seva aparició en una casa, en aquella part on es preparen 
els aliments, on hi ha un foc, i on la gent menja.
Els gitanos ortodoxes a Stari Ras, pel contrari, consideren els 
molins com el lloc preferit per a que aparegui un vampir. De fet 
aquests edificis generalment són ben coneguts dins la religió dels 
pobles dels Balcans com llars dels esperits i dimonis malignes i 
de diverses altres criatures ocultes. Per il·lustrar això, la següent 
anècdota que m’explicaren músics gitanos a Raška, que parlen 
tant romaní com serbi: «Hi havia un home que tenia un molí. Era 
ric i tenia servents que treballen per a ell allà. Cada nit un d’ells 
desapareixia i no se’l podria trobar en cap lloc. L’home ric estava 
disposat a pagar bons salaris a qualsevol que passés una nit al 
seu molí. Llavors un home se li acostà i digué: ‘Pagar- m’hi tant 
com el cap d’un home val, i jo dormiré al seu molí’. I l’home ric 
estigué d’acord. Quan arribà a la fàbrica, el nou servent posà 
un tronc de fusta al llit i el cobrí per tal que semblés un home, i 
després pujà a les golfes per veure el que el vampir faria quan 
tractés de devorar al subjecte. Mentre esperava estava tan febril 
que li tremolava tot el cos i no sabia el que estava fent. Quan 
arribà el vampir, amb una llarga barba com un clergue, descobrí 
que la cosa al llit era de fusta, i digué: ‘Ai de mi! Com de famolenc 
he de romandre!’ L’home de dalt s’estremí de cap a peus. Quan 
arribà l’alba i cantà el gall, el vampir marxà, i l’home baixà i seguí 
per veure on anava. Després se n’anà a veure el senyor, li explicà  
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tot, i a l’instant morí de por. Però el vampir va ser travessat pel 
seu front i mai no va aparèixer de nou».
Algun gitanos musulmans de Podrima, indicaren que, en una 
ocasió, un mag va veure un vampir a la banya d’un bou, i no va 
poder disparar la seva arma per destruir a aquest ésser maligne, 
per por de matar l’animal.

Secció 7. Quant de temps viu un vampir, i quant de temps 
dura el seu poder

Els gitanos musulmans de l’Alt i Baix Skenderaj consideren que 
un vampir només «viu durant uns tres mesos». Però a Stari Ras 
els gitanos ortodoxes creuen que la vida d’un vampir té una du-
rada de quaranta dies després de l’enterrament.
A les poblacions de Novopazarski Sandžak se suposa que un 
vampir por quedar-se rondant  molt  de temps i es pot ocultar 
durant un període considerable.
Tant els gitanos musulmans de Leshani com els serbis i alba-
nesos veïns mantenen l’opinió que si un vampir no es destrueix 
durant els trenta anys de la seva vida, es converteix en un home 
nou i es passeja per algun lloc del món, vivint sota un nom dife-
rent. En el moment de la seva primera aparició com a vampir és 
molt poderós i, per uns dies, també és molt perillós. A Podrima 
i a Prirzenski Podgor els gitanos musulmans, no obstant això, 
creuen que un vampir es converteix en un home nou després 
d’uns tres o quatre anys vagant i ressuscità de la tomba. Després 
d’això ja no és tan perillós. Però en la darrera regió diuen: «Un 
vampir de tres anys encara no és com un home, però després de 
catorze anys es converteix en viu i passeja pel món, generalment 
muntat en un cavall».
Anàlogament a això els gitanos musulmans de l’Alt Morava tenen 
la creença que quan bous o cavalls estan tirant d’un carro pesat 
i, es cansen, esbufegant amb la llengua fora, és perquè els està 
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muntant un vampir que no ha retornat a la tomba aquell dia, sinó 
que vaga perpètuament per la terra.

Secció 8. Els atributs del vampir

En el credo dels gitanos a les províncies abans esmentades, 
els atributs d’un vampir no són tan diversos com en el dels es-
laus balcànics. Per exemple, encara que a Stari Ras els gitanos 
ortodoxes, en comú amb els eslaus, considerin que quan està 
aguaitant un vampir porta un sudari blanc (Karadžić 1818; Glasnik 
Zemaljskog... 1902: 293; Zbornik... 1902: 124, 133, 135; Srpski 
etnografski... 1927; Čajkanović 1941: 87), no comparteixen la cre-
ença d’aquesta que també porta sabates als peus (Negelin 1901: 
151; Zbornik... 1902: 123; Sartori 2010: 134; Samter 1911: 206 i 
següents; Čajkanović 1941: 140). Una tradició gitana d’aquesta 
regió ens parla d’un certa Vidosav Šarković de la petita ciutat de 
Raška que es va convertir en un vampir fa més de trenta anys. 
Una nit, Randjel Perović, un pagès del poble de la població ve-
ïna de Vlasovo, se’l va trobar al cementiri de la ciutat. El vampir 
Šarković vestia una mortalla blanca, i tan aviat com Perović el 
va veure, es va posar rígid de por i va morir.
A Novopazarski Sandžak els gitanos musulmans creuen que 
quan un vampir s’aixeca de la tomba té una mortalla blanca 
embolicada al seu voltant,  i deixa la tomba quan va a una cita 
d’amor amb la seva antiga muller.

Secció 9. El moment i la manera de manifestar-se d’un 
vampir

Entre aquests gitanos, tant com entre els serbis i albanesos, 
s’han registrat algunes dades interessants sobre aquests dos 
punts. Així, els gitanos musulmans de Novopazarski Sandžak. 
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consideren que un vampir apareix per primera vegada la tercera 
nit després de l’enterrament, i que la seva antiga muller és la 
primera persona que el percep. Ell apareix a la nit «abans del 
cant del gall» i fereix la gent i el bestiar. Creuen que hi ha un forat 
(«xemeneia») a la tomba on el mort s’ha convertit en un vampir, 
i és a través d’aquest forat que s’ha escapat d’aquesta manera 
horrible. Però al poble de Mamushë —on els gitanos musulmans 
parlen romaní, albanès, turc i serbi, es creu que un vampir pot 
“caminar” de dia també.
El gitanos musulmans de Pristina consideren que un vampir 
emergeix de la tomba un dimarts o un dijous i comença a fer mal 
i a perjudicar. A Novopazarski Sandžak pensen que passeja de 
nit fins al primer cant dels galls, però no més; a Vokš i Dukadjin 
que apareix durant els primers set dies després de la mort i l’en-
terrament, i que el seu deambular dura des del capvespre fins al 
cant del gall; i a l’Alt Morava s’aixeca de la tomba a la mitjanit, 
es passeja per fora fins a l’alba i després torna a la seva tomba. 
A Prizrenski Podgor i Podrima l’alçament d’un vampir pot tenir 
lloc en qualsevol dia excepte dissabte: comença sis setmanes 
després de l’enterrament. Per cert, en aquesta regió entre els 
gitanos musulmans es creu que no hi ha cap vampir al poble 
si els gossos estan bordant, però si resten tranquils, llavors el 
vampir ha arribat.
D’altra banda, el gitanos ortodoxes de Novopazarski Sandžak 
creuen que un vampir apareix contínuament fins el quarantè 
dia després de l’enterrament; i, a Stari Ra, el setè dia després 
de la mort i l’enterrament. En primer lloc, es presenta a la seva 
antiga muller i després la visita cada nit des del capvespre fins 
a l’alba. Als pobles de Kosovo aquests gitanos també pensen 
que un vampir apareix a les nits, immediatament després de la 
posta del sol, i després habitualment van a visitar la seva dona 
viva. Segons les circumstàncies es pot convertir en diversos 
animals, com ara un bou, un gos, o un moltó, i després reprèn 
la seva forma original, va a on vol i, després de sis setmanes, 
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arriba a ser molt poderós. A Drenicë l’hora entre la mitjanit i la 
una se suposa que és el temps que el vampir decideix fer la 
seva aparició.

Secció 10. Capacitat progenitora, una de les característiques 
principals dels Vampirs.

Tant entre els gitanos ortodoxes com entre els musulmans 
d’aquestes parts creuen que un vampir té un gran desig pel 
sexe femení. Així, a Podrima pensen que immediatament que 
s’aixeca de la tomba, al tractar-se d’un home casat, va amb la 
seva antiga muller per passar-hi la nit i mantenir una amorosa 
còpula. Si era adult, però no era casat , al camp, de costum visita 
amb aquesta finalitat una dona jove i bonica, generalment una 
vídua o divorciada.
En els assentaments en poblacions més urbanes i ciutats, els 
gitanos musulmans consideren que un vampir va tenir relacions 
sexuals amb una dona respecte la qual tingué una inclinació 
en vida, sigui vídua, divorciada o casada amb marit viu. Ella no 
ha de parlar d’aquest assumpte a ningú, sinó només cridar en 
veu alta quan el vampir està amb ella, mentre que la resta de la 
família se seu en silenciIV.
A Novopazarski Sandžak aquest gitanos creuen que un vampir 

IV Compari’s amb la següent creença entre els serbis a Kosanica i Lab 
(Kosovo): Una dona que és vídua —o casada per segona vegada 
després d’enviudar, a la qual el seu defunt marit segueix visitant per 
desig de coit, ha d’anar a l’església i encendre una espelma darrere 
d’ella en un lloc prop del terra on es col·loquen les espelmes per als 
morts, i deixar-la allà; llavors ella ha de sortir sense mirar cap enrere. 
Es considera que després el seu marit ja no la pertorbarà durant el 
seu dormir.
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pot anar amb la seva dona a la nit i procrear un «nen», conegut 
com a «Vampijerović». A Kosovo, els gitanos ortodoxes ano-
menen a un nen així, que se suposa nascut d’una mare gitana 
i pare vampir, Vampirić («petit vampir»). Si es tracta d’un nen 
que es diu Vampir, si una noia Vampiressa; i per als gitanos 
musulmans d’aquestes regions dhampir i Dhampireša; però a 
Vokš consideren que un vampir només pot engendrar un fill i no 
una filla, i que no pot sorgir d’una família de sacerdot ortodox o 
musulmà. A Stari Ras i Novopazarski Sandžak aquest nen es 
coneix amb el nom de Lampijerović, i en aquest últim districte hi 
ha tot un poble de Lampijerović-s, anomenats així a partir d’un 
vampir dels quals són els descendents directes. A tots els pobles 
balcànics es pensa que aquests nens tenen el poder de veure i 
matar vampirs. Però també hi ha la creença que el vampir ajuda 
a la seva esposa en el seu treball de la casa, enrotlla el fil mentre 
està teixint, enfila el cotó per l’ull d’una agulla mentre cus, parla 
amb ella; i, es menja els dolços que ella ha preparat per a ell. 
Segons els gitanos ortodoxes a Stari Ras un vampir persegueix 
també la seva dona durant el dia, esbrinant on passarà la nit 
perquè pugui arribar-hi. El nen nascut com a resultat d’aquesta 
relació se suposa que és viscós com la gelatina, i no pot viure.
Els gitanos musulmans de Novopazarski Sandžak estan conven-
çuts que un vampir ix de la tomba principalment per fer l’amor a 
la seva esposa, ella és la que és «més assetjat». La tercera nit 
després de l’enterrament la visita per primera vegada, i ella el 
«percep», però no pot protegir-se d’aquests atacs. El vampir la 
pertorba des de l’alba fins al cant del gall, i ella «sembla un cadà-
ver, com si estigués encantada; es pot detectar instantàniament. 
Ella té pànic; no menja ni beu, es queda demacrada; una nit li 
sembla tant llarga com un any. Ella explica que quan el vampir 
se li acosta «la força immediatament»; i, ella no s’atreveix a anar 
sola enlloc. És possible que hi hagi persones a prop d’ella que 
encara no sàpiguen quant pateix ella per culpa d’aquest ésser 
maligne. Sovint un vampir pot obligar la seva dona que li porti 
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alguna cosa de menjar i no agradar-li i després queixar-se tota 
la nit dient: «porta-me’n alguna cosa més, aquest menjar no és 
bo».
A Prizren els gitanos musulmans creuen fermament que aquestes 
trobades d’amor entre un vampir i la seva dona anterior són les 
seves accions ocultes més importants.

Secció 11. Els actes ocults d’un vampir

 Entre els gitanos i moltes ètnies dels Balcans d’aquestes regions 
el nombre d’actes ocults atribuïts a un vampir, encara que ni gran 
ni variats, són, però, molt característics.
D’una banda el vampir pertorba la pacífica vida familiar mitjan-
çant la introducció a una casa o d’altres edificis i la interrupció 
del descans dels membres de la família; i per l’altre, fer mal al 
bestiar, cavalls i similars, danys agrícoles, sent tot això, a més 
de la cria de bestiar i la seva venda, una de les principals ocu-
pacions dels gitanos rurals.
Per sobre de tot cal assenyalar que, entre els gitanos musulmans 
i ortodoxes de tot Kosovo està àmpliament estesa la creença 
que un vampir apareix al voltant de sis setmanes després de la 
mort, vaga per les cases on fa malbé els sostres, trenca rajoles, 
olles, tasses, ampolles i tot el resta de vaixella, munta a cavall 
als estables, aguaiten amunt i avall de les. Als pobles de Pirani i 
l’Alt Skenderaj els gitanos musulmans consideren que un vam-
pir és molt fort i perjudica el bestiar muntant-lo ala nit. I a l’Alt 
Morava el que li agrada és visitar la casa dels seus parents vius 
i després aixafa els seus mobles i d’altres possessions; mentre 
que a Vokš creuen en aquestes visites desapareixen coses, però 
no menja res.
A Novopazarski Sandžak els gitanos ortodoxes van més lluny i 
diuen que un vampir pot acabar amb tota la casa de la seva fa-
mília viva. Així, hi ha una història d’un cert Afis Adem Ranoševać 
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que, com vampir, arribà a la casa dels seus parents, «llançà les 
coses de l’habitació i no permetia que ningú no encengués cap 
llum. Contràriament, els gitanos ortodoxes a Stari Ras no creuen 
que un vampir faci molt de mal: «només soroll de moure plats 
en una casa i tirar-ne alguns a terra».
Per als gitanos ortodoxes de Kosovo es creu que, quan una dona 
es converteix en un vampir, s’aixeca de la tomba tan aviat com 
ha estat enterrada i captura persones i bestiar per les cames i 
els  fa mal. També aguaita a les golfes, a les teulades i es pas-
seja pels diferents espais. Però creuen també que hi ha alguns 
vampirs que, quan entren a les cases dels seus familiars, por-
ten en si petites espelmes de cera gairebé cremades. Aquesta 
persona porta sabons de rentat —diversos blocs del mateix— i 
el deixa a l’armari on es guarda la farina, colpeja  la llar de foc 
i posa en ordre les coses. Aquest vampir no fa mal a les seves 
relacions.
El fet més significatiu és que, segons la creença tant dels gitanos 
com dels pobles balcànics, un vampir massacra i ofega animals 
domesticats. A Prirzenski Podgor i a Podrima els gitanos musul-
mans suposen que «deixen fora les ovelles dels seus tancats, els 
persegueixen per les seves pastures o els observen i, quan és 
necessari, xiulen amb els seus llavis com un home viu». Creuen 
que el vampir sempre mata el millor bestiar, però no se’l mengen 
ells mateixos, només els venen a d’altres. Entre la gent dels Bal-
cans tant com els gitano d’aquestes regions, no es considera bo 
per menjar la carn d’un animal mort per un vampir. Es diu que 
aquesta carn és molt vermella i es rebutja. Aquest interessant 
tabú és encara més sorprenent si es té en compte que ha estat 
registrat científicament que els gitanos sovint mengen carronya 
i no troben detestable la carn d’animals mortsV.
A la petita ciutat Uroševac —districte de Lugovi— els gitanos 
creuen que tot el bestiar que ha mort ha estat assassinat per 
un vampir.
Per demostrar com de profundament arrelades estan aquestes 
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creences d’aquests gitanos sobre la influència malèvola d’un 
vampir com un ésser suprem ocult, la millor evidència s’observa 
en una història habitual a Lugovi en què s’explica que un d’ells 
destruí quaranta caps de bestiar durant l’estiu de 1946.

Secció 12. Qui pot veure un vampir i com

Pel que fa a la qüestió de qui i en quina forma apareix un vam-
pir, he pogut recollir les dades següents. Al poble de Caparci 
(Podrima) els gitanos musulmans creuen que qualsevol podria 
veure un vampir: l’única cosa que hauria de fer és mirar sota 
dels seus propis músculs, amb els braços als malucs, però si ho 
fa cauria greument malalt immediatament després. A la mateixa 
regió, als pobles de l’Alt i Baix Skenderaj, pensen que un vampir 
és visible només per al seu fill Dhampir, per a un mag o bruixot, 
i per a ningú més; però, d’acord amb els gitanos de Leshani, 
qualsevol home podia veure a un vampir sempre que Dhampir 
li lliuri la seva camisa, després d’haver-se tret la roba al lloc en 
el qual està a la caça d’un vampir, i que el subjecte curiós miri 
a través de la màniga. El mateix resultat s’aconseguiria mirant 
sota el braç d’un bruixot —o a través de la màniga de la camisa, 
quan s’està duent a terme alguns dels actes màgics preliminars 

5 El difunt Dr. A. Petrović, el meu antic amic i col·lega, un etnòleg 
que tenia un profund coneixement de la vida i costums dels gitanos, 
i un home a qui considero d’origen romaní, escrigué un complet i 
documentat article sobre el consum de carronya per als gitanos al 
nostre país (Petrović 1939). L’any 1939 em va dir que en una ocasió 
de fet havia tingut l’oportunitat de ser honrat amb un dinar del cadàver 
d’un porc ben condimentat en una festa gitana a Mirijevo, a prop de 
Belgrad.
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a la destrucció d’un vampir. Però com a conseqüència, si l’home 
veiés la criatura, patiria de malària durant tres anys després i 
finalment moriria. No obstant això, si el mag hagués permès a 
algú fer-hi una ullada, i aquesta persona mort de por després, es 
veuria obligat a pagar una indemnització a la família de l’home. 
Així doncs, tant els gitanos com els seus veïns balcànics diuen 
que el mag sempre adverteix a aquells que tenen curiositat de 
veure per si mateixos l’aspecte d’un vampir les conseqüències 
de tal imprudència.
Entre els gitanos musulmans de Lugovi i i Uroševac (Kosovo) 
hi ha la creença que un vampir pot ser vist per bessons, germà 
i germana nascuts en dissabte, que vesteixin les seves calces i 
camises a l’inrevés. Aquí també pensen que un vampir és visi-
ble per a qualsevol persona a qui un mag proporcioni una certa 
classe de planta quan està en plena acció de destrucció de la 
criatura. Hi ha una història explicada per aquests gitanos d’un 
home que li demanà al mag que li proporcionés aquesta planta, 
però la seva petició se li denegà d’entrada i només se li concedí 
al final. Després vingueren els pastors amb el bestiar, i enmig 
del bestiar hi era el vampir. L’home que tenia la planta màgica el 
veié a l’instant, però després es posà malalt de por, per la qual 
cosa després hagué d’estar al llit durant sis setmanes.
A Novopazarski Sandžak els gitanos musulmans creuen que 
un vampir sempre pot ser vist per la seva esposa quan la visita 
per tenir relacions sexuals, encara que totes les altres persones 
presents només poden escoltar-lo movent-se feixugament per 
la casa; però a Lloqani36, al districte de Vokš, pensen que si un 
membre qualsevol de la família desitja veure a un vampir ha 
d’estar darrere del mag que l’està destruint i mirar a través del 
seu braç.
El gitanos musulmans de l’Alt Morava sostenen l’estranya cre-
ença que un semental també pot veure un vampir.
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Secció 13. Les mesures preventives i defensives contra 
l’aparició d’un vampir.

Els gitanos que he estat estudiant utilitzen diverses mesures de 
protecció contra l’aparició d’un vampir. Així, a Podrima, Drenica, 
Metohiski Podgor37 i Lab (Kosovo) els gitanos musulmans con-
sideren bo mantenir un tros de fusta de ginebre38 a casa, puix 
que això evita que un vampir hi entri, o, fins i tot si hi accedís, 
de fer cap mal.
A la regió de Lugovi i Uroševac creuen que un assentament pot 
ser protegit d’un vampir trobant un germà i germana bessons 
nascuts en dissabte i fer-los vestir camisa i calces a l’inrevés 
(veure secció 12). Aquesta parella podria veure un vampir fora 
de casa durant la nit, però immediatament ell els veuria i fugiria 
cames ajudeu-me.
A l’Alt Morava els gitanos musulmans deixen un ou de gallina 
al lloc on se suposa que un vampir ha d’aparèixer, s’amaguen i 
observen. Tan aviat com ja no veuen l’ou on els posaren, pensen 
que el vampir ha fet la seva aparició, i un dels pagesos dispara 
una arma des de l’amagatall  i el mata.
D’acord amb els gitanos ortodoxos d’Stari Ras., si algú té por 
d’un vampir ha de col·locar algunes espines —els millors són els 
d’arç blanc i d’acàcia— a les finestres. El vampir llavors no pot 
ni entrar a la casa, ni perjudicar-la. També tenen el costum de 
posar espines en un forat a la tomba de la qual es creu sorgeix 
el vampir, de manera que es punxa quan s’aixeca i mor.
A Mamushë els gitanos musulmans creuen que cap vampir pot 
venir a una població que fou llaurada per primera vegada per 
dos orfes i dos caps de bestiar, bessons nascuts de la mateixa 
vaca, independentment del seu sexe.
El costum d’aquests gitanos de Podrima i Prizenski Podgor, quan 
un vampir reapareix en un població, és anar al sacerdot musulmà, 
aconseguir un fetitxe d’ell i enganxar-lo sobre la porta principal 
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on serveix com a protecció per a la casa. O el posen en algun 
altre lloc visible de la casa. O fins i tot emprar-se de la pell de 
la persona a la qual el vampir visita a la nit. També hi ha casos 
on el capellà es convocat per cert gitanos i famílies albaneses 
per tal d’escriure un encanteri en el moment de l’aparició d’un 
vampir, però en aquest cas sempre s’escapa aterrit, immediata-
ment després. En aquesta àrea també els gitanos musulmans 
dispersen arços al voltant de la casa, creient que un vampir 
llavors pot fer-los poc de mal. Però un arbre «empeltat» està 
considerat com l’element dissuasori més eficaç contra les visites 
o l’aparició d’un vampir: es tracta d’un arbre que té una petita 
branca empeltada («soldada») a ella, i es considera un fet sortós 
el fet de trobar tal arbreVI en algun lloc del bosc tallar-lo i dur-lo 
a casa. A continuació, cap vampir vindrà a la casa, puix té por 
de la fusta i fuig.
Entre els piatosos gitanos orotdoxos de Kosovo si algú és per-
seguit per un vampir es considera una bona cosa fer el senyal 
de la creu i anomenar Sant Cosme, car tant ell com Sant Damià 
són mags i sants ben coneguts a l’Església ortodoxa.

Secció 14. Actes màgics i religiosos. Actes per a l’eliminació 
i destrucció dels vampirs.

A més a més del Dhampir, que és el principal màgic agent de la 
destrucció dels vampirs, hi ha grups de gitanos implicats —així 
com els serbis i albanesos— de la següent manera. Mentre 
que un vampir és encara petit —de la qual es desprèn que té 

VI Nota de l’editor: Sobre la superstició del grèvol entre els gitanos 
veure; John Sampson. The Dialect of the Gypsies of Wales. Oxford: 
Clarendon Press, 1926 veu «Karo».
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un creixement sobrenatural com els éssers humans, ha de ser 
mort amb aigua bullint: es bull al foc una enorme olla d’aigua 
i se la duu a la fossa del vampir i se la buida dins del forat pel 
qual se suposa que ha de sorgir de la tomba. De manera similar 
els gitanos de Kosovo destrueixen les carabasses i els melons 
que s’han convertit en vampirs, a saber, submergint-los en una 
olla d’aigua bullint que després s’aboca, les verdures són pos-
teriorment rentades amb una escombra i després es rebutgen, 
i l’escombra es crema.
Gitanos, serbis i albanesos tots creuen que un vampir també pot 
ser destruït per aquest mitjà: s’ha de prendre el mitjó esquerre 
d’un vampir, omplir-lo de terra de la tomba —excavada des del 
punt sota el qual descansa el cap, i tirar-lo en qualsevol lloc més 
enllà dels límits de la població en una altra. Es creu que el vampir 
llavors anirà pel seu mitjó a aquest darrer lloc , i que en la seva 
trajectòria pot ofegar-se.
Els gitanos musulmans de l’Alt i Baix Skenderaj i de Podrima 
pensen que és necessari prendre mesures per a l’eliminació d’un 
vampir tan aviat com apareix, abans que «es converteixi en po-
derós», quan això és molt difícil. A la zona nord de Novopazarski 
Sandžak el seu mètode de destrucció és així: quan un vampir 
surt de la «xemeneia» de la tomba a la nit i comença a ferir a les 
persones i al bestiar, prenen una pell sencera de vaca o bou i 
l’estenen sobre la tomba —també es podria utilitzar un rotllo de 
tela en lloc de cuir— i després perforen el vampir amb una estaca 
d’arç afilada que li claven traspassant el frontVII, sense exhumar 

VII Nota de l’editor: Sobre el costum dels miyeyesti  d’empènyer 
una punxa o una punta a través del cor —o un altre òrgan 
vital— d’un ésser humà mort, veure Matéo Maximoff. «The tribe 
of the Miyeyesti», Journal of the Gypsy Lore Society, 1948, vol 
XXVIII, p. 61-65, especialment 64 i 65. 
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la tomba, però dirigint l’estaca a través de la terra. No obstant 
això, si el difunt està enterrat en un taüt és exhumat i després es 
desplacen les taules abans de travessar-lo amb l’estaca. Però 
aquests gitanos també utilitzen la pell d’una vaca o un cavall per 
al mateix propòsit com les de tribus més al nord.
Pel que he pogut esbrinar durant les meves recerques entre els 
gitanos ortodoxos i musulmans de Kosovo, un vampir és con-
siderat com una malèvola criatura demoníaca, destructible per 
diversos mètodes màgics i religiosos, però no per mitjà de les 
oracions dels sacerdots ortodoxos i musulmans. La protecció final 
contra els seus poders només s’obté mitjançant la seva completa 
aniquilació. A Stari Ras i Novopazarski Sandžak, per contra, els 
sacerdots ortodoxos i musulmans se’ls demana molt freqüent-
ment que llegeixin oracions per a la destrucció d’un vampir.
Els gitanos musulmans de l’Alt Morava creuen que un vampir pot 
ser destruït per un semental, se l’ha de dur a la seva suposada 
tomba i fer-lo saltar per sobre: llavors el vampir no pot aixecar-se 
mai més de la tomba ni aparèixer mai més.
A Stari Ras els gitanos ortodoxos consideren que un ganivet 
afilat és tan eficaç com un bastó d’arç per matar un vampir; 
mentre que a Novopazarski Sandžak els gitanos musulmans 
pensen que quan un vampir apareix el millor és tallar un pal afi-
lat de roser salvatge,  llavors, després de fosquejar, s’ha d’anar 
anar immediatament [al fossar] i clavar-li al ventre de la criatura 
a través del melic. Cal empènyer-lo profundament de manera 
que no es mostri per sobre de la tomba. Entre els gitanos mu-
sulmans de la petita ciutat de Sjenica39 hi ha una història d’un 
cert Ibro Buljugbašić que estava esperant el vampir, un tal Afis 
Adem Ranoševać (veure Secció 11) que entrés a casa seva. 
El vampir va arribar de nit i  prengué un ganivet per matar-lo. 
El deixà estirar-se i després es llançà sobre ell. Es produí una 
baralla, però el vampir aconseguí escapar, i Buljugbašić el seguí 
a través de la població, corrent a tota velocitat. L’atrapà a prop 
del pont i el matà a l’instant, mentre cridava. Posteriorment, es 
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digué que s’havia trobat al lloc un rastre del vampir, «com el fetge 
i la sang». S’havia gravat sobre el ganivet una oració fetitxe en 
turc. Durant les aparicions d’aquest vampir els membres de la 
família Buljugbašić havien tingut por de passar la nit a casa seva i 
havien dormit amb els seus veïns i parents. «Els sentinelles turcs 
vigilaven la casa, però no havien pogut fer res per protegir-la, 
res per protegir-la».
També em van dir que hi ha persones que vigilant al cementiri 
durant la nit la tomba de la qual podria emergir un vampir. Al dia 
següent, en caure la fosca, venen els gitanos amb un pal d’arç 
i el travessen, com s’ha descrit anteriorment, a través d’una pell 
de vaca. L’endemà es visita de nou la tomba i es troben «una 
ampolla plena de sang». A la regió de Vokš, també, quan es 
posa en coneixement que algú s’ha convertit en un vampir, els 
gitanos musulmans van al cementiri i travessen un pal afilat de 
ginebre al mig de la tomba a l’estómac del difunt per evitar la 
seva resurrecció.

Secció 15. Dhampir com a mag en cap per a la destrucció 
del vampir

Entre els gitanos de Kosovo, a més dels mètodes mencionats a 
dalt per a l’eliminació d’un vampir, el seu fill —conegut a tots els 
grups ètnics en aquestes regions sota el nom de Dhampir, se’l 
considera com el seu destructor principal. A causa del desig del 
vampir per tenir relacions sexuals amb dones —vegeu l’apar-
tat 10, tant gitanos com d’altres races pensen que nou mesos 
després de la visita del vampir neix un nen a la seva esposa. I 
sobre aquest Dhampir hi ha diverses creences característiques. 
Els gitanos musulmans de Podrima pensen que és «soci del 
diable». La pràctica de la bruixeria per a la destrucció dels vam-
pirs es porta a terme a la casa dels descendents del dhampir 
de pare a fill, al llarg de les generacions. Els gitanos diuen que 
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«en general algú de la família es fa càrrec de la feina per por». 
Persegueix els dimonis i els impedeix fer cap mal, o tracten la 
gent de qualsevol conseqüència perversa de la seva malignitat. 
A Kosovo els gitanos d’ambdues religions creuen que el Dhampir 
té el poder de veure tota mena de vampirs al món i de matar-lo. 
Però tant el mag com l’ésser ocult que fou el seu pare podrien 
viure durant anys. 
En molts pobles d’aquestes regions, tant entre els gitanos, els 
serbis com albanesos, perquè es permeti el mag començar la 
cerimònia de destruir un vampir és acuradament examinats pels 
camperols per veure que no hi hagi objectes falsos ocults en ell, 
perquè no ha d’enganyar a la gent mitjançant la visualització 
d’aquests com si fossin les autèntiques restes d’un vampir. A 
la població de Caparci40, per exemple, els gitanos musulmans 
insisteixen sempre que el Dhampir descrigui l’aparença del 
vampir abans de la seva destrucció, si tenia la forma d’un gall, 
una gallina, un gat, una serp, un home, o alguna cosa més. De 
vegades el mag munta un cavall durant dues o tres hores, vi-
sitant les terres dels pobles i granges i cases on es pensa que 
un vampir ha aparegut. I a Leshani tothom creu que si el vampir 
aconsegueix accidentalment saltar sobre el cavall que el mag 
està muntant, immediatament cau mort. Quan per fi el mag mata 
la criatura els camperols li pregunten com era: un home o un 
animal. Mai dóna una resposta precisa, sinó que només diu va-
gament: «Era un home» o «Era una serp». Probablement això es 
fa per raons pràctiques per prevenir baralles entre les famílies, 
entre aquells als quals es feu el mal i aquells dels quals sorgí el 
vampir. Tanmateix, si el vampir era un animal, el mag, després 
de nomenar-lo, declara: «l’he matat». A Novopazarski Sandžak 
creuen que si algú fos esquitxat amb la sang del vampir durant 
la seva destrucció es tornaria boig. D’altres, pensen que moriria 
a l’instant. Així que un home savi, o una gitano que sigui un ex-
pert en el treball, s’ha de trobar per perforar-lo amb una estaca 
afilada d’arç, després que un sacerdot musulmà entès ha estat 
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convocat per llegir una oració.
Per als gitanos musulmans de Pirani es considera que aquest 
bruixot pot ser qualsevol persona que ha heretat l’art màgic: el 
Dhampir podria llegar al seu fill, i per tant nét del vampir, el fet 
de convertir-se en un Dhampir mag: mentre que a Mamushë41 
pensen que l’art de la destrucció d’un vampir pot ser heretada 
com un «negoci» d’una generació a una altra; però no es pot 
ensenyar a qualsevol i es conserva dins de la família. De vega-
des —com al poble de Gornja Srbica a Podrima— el mag diu 
als camperols: «Dos més del seu bestiar moriran demà; i des-
prés d’això el vampir no li farà cap mal més, perquè el destruiré 
aquesta nit».
Avui dia el més cèlebre Dhampir d’aquestes regions és un tal 
Murat des del poble de Vrbrića a Podrima, que és tant reclamat 
pels gitanos com pels seus com pels seus veïns. Ell és, de fet, 
reconegut com el millor mag en la destrucció de vampirs per a 
tots els grups ètnics a Kosovo. Al poble de Zhur, entre Prizren 
i la frontera d’Albània, hi ha un altre bruixot molt conegut per la 
gent per la seva habilitat com a destructors de vampir, mentre 
que un cert Obrad de la població de Bjelo Babe42 ha guanyat la 
reputació de manera similar com a sacerdot pel seu èxit en la 
pràctica d’aquest art màgic.
Entre els gitanos musulmans d’en Leshani, el mag cau en una 
espècie de trànsit en el moment en el qual dispara una arma 
per destruir al vampir. Es comporta com si pogués veure algú 
en la foscor davant d’ell, s’amaga després darrera de diversos 
objectes i apunta a l’aire com fa un caçador. A continuació, es treu 
la camisa i mira a través de la màniga com si fos un telescopi. 
També fa d’altres coses. Per exemple, a l’entrar al poble declara: 
«L’aire fa olor!». Llavors aixeca el cap i ensuma, girant-se vers 
els quatre punts cardinals. A continuació, s’agafa una arma guar-
dada a la població  i se li lliura per disparar el vampir. Ordena als 
membres de la casa on la criatura aparegué situar tot el bestiar 
en un lloc on l’aigua flueixi, o si és possible directament a l’aigua, 
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on haurien d’estar-s’hi mentre es realitza l’art màgic de destruir 
al vampir. També es creu que el mag posseeix algun poder so-
brenatural que li permet buscar un vampir on li plagui. Durant 
tota la cerimònia és molt sever amb els camperols presents els 
quals tenen prohibit emetre un so després que els seus actes 
de màgia comencin. Llavors mana a tot el poble vigilar tota la 
nit, fins que anuncia que el vampir ha estat destruït. De vegades 
podria dir: «El vampir està ferit; només dos caps de bestiar més 
moriran i això serà tot!». Mentrestant tot el bestiar es reuneix al 
centre del poble, d’acord amb les seves ordres.
Els gitanos musulmans de Prizrenski Podgor —a l’assentament 
de Suharekë43—  també creuen que el nen «pòstum» procreat pel 
vampir en les relacions sexuals amb la seva antiga dona o una 
altra dona jove, pot actuar com a mag per a la seva destrucció. 
Ho fa així: agafa una mica de plom, forja tres «corones» d’ell, 
i després se’n va a la tomba del vampir i la toca tres vegades 
amb elles.
És costum entre tota la gent dels Balcans, així com entre els 
gitanos d’aquestes regions, després que el mag ha disparat una 
arma de foc i, com es creu, matat al vampir, vessar una galleda 
d’aigua sobre el lloc on se suposa que ha caigut, i així netejar la 
sang que ha aparegut com un signe de la seva destrucció real. 
Llavors és llançada a l’aigua que flueix per tal que se l’emporti 
el corrent. A més, entre els gitanos ortodoxos i musulmans de 
Kosovo es creu que, quan el mag mata un vampir, se sent un 
esgarip que es considera com el seu crit mortal. Creuen que 
fa una pudor terrible després que se l’hagi mort. A l’Alt Morava 
aquests gitanos veuen el Dhampir com una benedicció per al 
poble: «sense ell hi hauria molt de mal».
De vegades passa que a la nit de la seva primera bruixeria el 
mag no té èxit. Llavors, tot el procediment ha de repetir-se de la 
mateixa manera a la nit següent o a les successives, fins que el 
vampir és finalment mor. Tota aquesta gent, tant els gitanos com 
els gentils per igual, creuen que mentre el bruixot està en l’acte 
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de destruir un vampir mitjançant la seva màgia, ha d’haver-hi 
un silenci absolut; ningú no ha de fer res, ni parlar amb ningú, 
puix tota la seva atenció ha d’estar concentrada en el mag que 
està lluitant contra el vampir per ells. De vegades, durant la seva 
destrucció declarà si el vampir era serbi, albanès, turc, o gitano, 
tenint en compte el grups ètnics de la localitat i en el qual hi ha 
hagut morts recents.
A Prizrenski Podgor i Podrima els gitanos musulmans creuen que 
el mag pot enviar un vampir cap a un lloc distant del país lluny 
del lloc on es feu la seva aparició. Si ell no pot destruir-lo, l’únic 
que ha de fer és dir, per exemple: «ves-te’n a Escòpia [Skopje 
o Skoplje] o Niš». Una vegada que un cert mag digué això, el 
vampir se n’anà allà i obrí una botiga. Més tard fou trobat per un 
antic veí que li preguntà: «Què fas aquí?» I després afegí: «És 
vostè un home?». «Sí», respongué el vampir, «però si us plau 
no li diguis a ningú que m’has vist»! Quan el veí retornà li parlà 
al germà del vampir sobre ell. L’home no ho creia, però anà a 
veure’l per si mateix i es convencé. Es retornà al vampir juntament 
amb tots els seus diners i béns, i després fou exterminat.
Hi ha una altra història d’una dona anomenada Karolinka, de la 
població de Janiste a Donji Polog, a Macedònia, que es convertí 
en un vampir després de la seva mort i caçà durant un any els 
seus parents vius més freqüència. Una vegada la seva família 
volgué tirar-la a l’aigua, però ella percebé les seves intencions 
i immediatament s’escapà. Els camperols explicaren a tothom 
el fet i a les autoritats administratives, i quan la policia entrà al 
poble i utilitzà les seves armes contra ella, fugí; i, mai ningú no 
tornà a veure-la.
Els gitanos musulmans de la població de Zojć a Podrima rela-
ten que hi ha casos en els quals un mag usa diversos trucs per 
atraure un vampir, per poder-lo destruir més fàcilment. Així,per 
exemple, agafa una esquella, puja una certa casa de nit i co-
mença a fer-la sonar. I, atès que es creu que un vampir li agrada 
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molt ofegar el bestiar, seguirà el so de la campana, pensant que 
deu ésser el bestiar a prop; i després el mag dispararà la seva 
arma des del sostre i el mataràVIII.
 

Secció 16. L’abonament del viatge i la recompensa donada 
al Mag

Quan s’ha completat la destrucció d’un vampir, es dóna al mag un 
àpat esplèndid  més una suma de diners. Remuntant-se des de 
l’antiguitat, hi ha un costum entre aquests gitanos dels Balcans, 
així com entre els serbis i albanesos, de pagar les despeses de 

VIII Com una analogia a això explicat, paga la pena assenyalar 
una forma molt interessant de destruir un vampir entre la gent de 
Macedònia, on es pensa que el mag que el mata ha d’haver nascut 
en un Nou dimecres —el primer dimecres després de la Lluna Nova. 
Durant tot el ritual de màgia, mentre que els camperols han de ser 
tots drets al voltant de la taula del menjador, on s’ha preparat un gran 
dinar per a l’ocasió, el mag només en la seva roba interior, actua com 
si estigués lluitant amb algú —llançant-se a terra , de vegades caient 
a terra per ell mateix, panteixant, gemegant i fent moviments com si 
estigués estrenyent i estrangulant algú, o alguna cosa semblant. La 
lluita té una durada aproximada d’una hora, i al final el mag emet un 
so com si s’hagués llançat que algú a terra. Llavors crida, agafa una 
mica de pols a la mà i el tira a l’aigua que flueix, o el deixa caure a 
terra i aboca una galleda d’aigua sobre ella. Després d’això, finalment 
parla anunciant que ha matat al vampir. Llavors comença el banquet. 
Una vegada en una d’aquestes festes al poble de Dragomanći a 
Poinja —nord-est de Macedònia— van ser-hi presents el mestre 
d’escola local, ara un alt funcionari del Ministeri de Finances de la 
República popular de Sèrbia.
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viatge del mag i donar-li una recompensa per matar un vampir. 
Aquesta recompensa és en efectiu, i pel que fa al viatge abonat 
al mag es dóna tant en menjar com en mitjà de transport. Així, 
els gitanos musulmans del poble de Pirani a Podrima, entre les 
dues guerres mundials, pagaren prop de 1000 dinars44. Ell no 
negocià, però es reconegué que se li havia de pagar aquesta 
suma, a més del gran sopar que fou preparat per a ell, i les seves 
despeses de viatge.
A Leshani els gitanos musulmans, els serbis i els albanesos 
paguen el mag 1.800 dinars en efectiu per a la destrucció d’un 
vampir. A més d’això, ell aconsegueix cavall de muntura per  
portar-lo a la població i al poble, menjars gratuïts mentre és allà. 
Per als gitanos musulmans de Novopazarski Sandžak al mag, el 
qual traspassa un vampir amb una estaca afilada d’arç - vegeu 
la secció 14 - també se li paga en efectiu. Això ho fa la família 
de la qual procedeix el vampir o, si aquests són desconeguts 
per a la família a la qual s’està causant mal. Entre les guerres, 
el preu era d’uns 500 dinars.
A la regió de Dukadjin i Vokš els gitanos musulmans sempre 
paguen el mag que han cridat per a destruir el vampir, la suma 
que demana; mai no hi ha cap negociació. Entre els serbis i al-
banesos d’aquesta zona hi ha casos de mags demanant com a 
recompensa fins i tot un bou, una vaca o un búfal femella, cosa 
que se’ls donà sense cap tipus de disputa. Si el vampir apareixia 
entre gitanos musulmans agricultors i ramaders al mag que ma-
tava el vampir se li pagava amb bestiar, tant com ell demanés. 
A Prizren els gitanos musulmans que a més de romaní parlen 
serbi, albanès i turc donen el mag com a recompensa, a més de 
diners i un bon sopar, tot un joc de roba interior (camisa, calçotets, 
mitjons, i un xal o una tovallola); aquesta tradició s’observà fins 
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la Segona Guerra Mundial.
Secció 17. Animals que poden destruir un vampir

Tant entre els serbis com d’altres eslaus del sud, paral·lelament 
amb la creença que el vampir i el llop són dos éssers sobrena-
turals idèntics, entre els gitanos i d’altres ètnies de Kosovo es 
considera que el llop és l’animal principal a la terra que pot des-
truir la criatura. També pot ser destruït per un gos, però només 
per un ca que, com pensen, té «quatre ulls» —és a dir, per sobre 
dels ulls té dues marques que s’assemblen a ells. Al Podrima 
els gitanos creuen que el gos ha de ser de color negre i que de 
cap altre tipus podria destruir un vampir.
De la mateixa manera, els gitanos ortodoxos d’Stari Ras creuen 
que un llop pot acabar amb un vampir, mentre que un gos i un 
cavall només el poden «percebre»: el gos el persegueix, però 
el cavall no hi pot fer res. Creuen també que quan un vampir 
apareix i algú el «percep» per primera vegada, se l’ha d’enviar a 
l’encreuament de camins del poble amb les paraules: «Ves, oh 
poder demoníac, ànima del vampir, a l’encreuament de carrete-
res, de manera que els llops puguin fer-ne bocins; no hi ha lloc 
per a tu aquí entre les nostres ànimes cristianes!» Posteriorment, 
al lloc on havia aparegut, només s’hi troba una mena de gelea i 
res més. Existeix el mateix costum entre els gitanos musulmans 
de Novopazarski Sandžak, on els seus parents vius envien el 
vampir a la cruïlla.
A Kosovo, els gitanos ortodoxos consideren que un vampir erra 
al llarg i ample de tot el món, i passa a través de molts dels 
assentaments, on està obligat a trobar un llop algun dia i ésser 
atacat i destrossat. En el punt on és devorat només es troba 
sang i restes d’intestins. A Podrima, Prizrenski Podgor i Lugovi 
els gitanos musulmans creuen que un llop blanc viu al cementiri, 
i si no fos per ell el vampir ho destruiria tot a la terra; així que és 
ell qui ha de matar-lo.
Els gitanos ortodoxos de Drenica creuen que, a més d’un gos 
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negre i un llop blanc, un gall negre és també un animal que un 
vampir tem, així que l’espanta anar a una casa on hi hagi un 
gall negre.

Secció 18. Sacrificis oferts als vampirs

Per als gitanos d’aquestes regions s’ofereixen certs sacrificis a 
un vampir amb l’objectiu de guanyar la seva mercè o per  con-
tribuir a la seva eliminació. A Kosovo els gitanos ortodoxos fan 
ofrenes de pa i formatge per  satisfer el vampir, de manera que 
ja no arribi a llurs poblacions i faci mal a les persones i al bestiar. 
Aquest sacrifici es fa en secret, a la nit. El pa i el formatge es 
transporten als terrenys d’un altra població i es deixa allà per 
ser devorats per aquestes criatures malignes. Si un cementiri 
d’on el vampir se suposa que ix passa pel camí, al vampir se’l 
crida pel seu nom i se li diu així: «Vine! Anem a la població per 
a una visita i gaudir d’un àpat. Jo duc el teu menjar. Sopa allà 
i no vinguis més a mi».  Després d’aquestes paraules, l’home 
comença a córrer molt ràpid fins al límit d’una altra assentament 
i es deixa el menjar allà. Això ho fa un home sol, si no té por; en 
cas contrari hi van diversos, però només un d’ells parla, malgrat 
que tothom fuig cames ajudeu-me quan arriba el moment ne-
cessari. De la mateixa manera, entre els serbis de Bòsnia, quan 
un nen petit es converteix en un vampir, va vers la seva mare de 
nit per succionar-la; però la mare l’envia lluny a les muntanyes 
dient; «ves als turons i cerca allà els que vols». Després d’això 
es creu que mai no tornarà a ella un altre cop.
A Prizren, els gitanos musulmans ofereixen una mena de dolç 
anomenat «halva»45com a sacrifici per al vampir, i això es col-
loca al costat de pots buits a les golfes.
Entre tots els grups ètnics una característica notable d’aquests 
petits sacrificis és que només s’ofereix al vampir els aliments 
principals de la població d’aquestes regions: entre alguns gitanos 
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pa i formatge, entre d’altres «halva», el millor de tots els dolços. 
El sacrifici està pensat com un apaivagament d’aquest dimoni 
perillós que fa tal mal a les persones. Hi ha un costum similar 
a les religions de moltes tribus i nacions del món  (Thurnwald 
1922: 28).

Secció 19. Diversos fraus i enganys sobre el fenomen del 
vampir

Entre els molts elements dels costums, hi ha creences en els 
vampirs dels gitanos de Kosovo que ens trobem amb el tret ca-
racterístic de fraus i enganys de persones vives que falsament 
es presenten com els vampirs. Així, al poble de Lloqan al districte 
de Vokš —a les rodalies del monestir de Dečani a prop de la 
ciutat de Pejë i del monestir del Patriarcat ortodox de Pec, poc 
després de la Primera Guerra Mundial, entre els gitanos mu-
sulmans es va produir el següent incident. En aquesta part del 
país s’estengué el rumor que a la regió de Vokš i Dukadjin i els 
pobles veïns de Metòquia havien aparegut; Metòquia és el focus 
central dels quals deuria haver  estat Leshani i ocasionalment 
també Dečani. Un vampir començà a rondar totes les persones 
al districte i perjudicar-les, així com llurs cases, trencant mobles, 
robant certs objectes i saquejant els camps de blat de moro. 
Aquest mal s’estengué tan àmpliament que les autoritats admi-
nistratives enviaren una patrulla de la policia com a mesura de 
protecció per defensar la gent dels vampirs. Però res serví. Els 
vampirs seguiren robant a la nit i escapant-se de la vigilància de 
la policia. El seu treball es feia «en el silenci de la nit», entre la 
mitjanit i el cant del gall —és a dir, al voltant de les dues del matí. 
Consistia en l’engany següent: de les xemeneies i els sostres de 
diverses cases es llançaven pedres al carrer sobre les portes i 
finestres d’altres cases de la població. Això causà por i confusió 
entre la gent, especialment després que la patrulla de la policia 
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hagués utilitzat armes en va, perquè les pedres van continuar 
caient freqüentment. El centre de les activitats d’aquest vampir 
es mogué d’un poble a un altre i l’alarma general es feu més 
i més gran. En aquest moment, l’Abat del monestir de Dečani 
era el conegut arximandrita ortodox Leontije Ninković, un home 
culte i molt valent. Així que decidí fer-se càrrec de destruir al 
vampir amb les seves pròpies mans i tingué un notable èxit. 
Dugué amb ell com a assistents diversos policies de la caserna 
local de Dečani i partí amb ells en secret de nit per a «caçar el 
vampir». A la foscúria nocturna, començaren a volar pedres una 
altra vegada per sobre de les cases en Leshani. Queien com 
pluja de les xemeneies i teulades, trencant teules i caient sobre 
les portes i finestres. L’arximandrita Leontije començà a buscar 
el punt exacte d’on venien aquests míssils, el que es podia veure 
fàcilment contra el cel serè; i, malgrat ser força gras, ell mateix 
pujà al sostre de la casa de la qual, pel que semblava, les pedres 
eren llançades amb més freqüència. I allà atrapà algun gitano en 
l’acte de tirar-les, aterrint la gent supersticiosa que pensava que 
era obra d’un vampir. L’arximandrita avisà la policia, que arrestà 
i lligà els gitanos. I després anaren de ronda a d’altres cases 
on trobaren d’altres gitanos «jugant a vampirs». Aquests també 
foren arrestats i emmanillats i lliurats a les autoritats. Així que 
tot el misteri es va resoldre. Mentre que alguns dels gitanos es 
dedicaven a aquest llançament de pedres i danyar les propietats 
de la població, altres —principalment dones i nens— estaven ro-
bant béns i aliments procedents de les cases i collita dels camps 
—puix tot l’assumpte passa a la tardor.
Però és just per als gitanos afirmà que els serbis també practi-
caven aquests fraus i enganys vampírics. Citem tres exemples. 
Entre les dues guerres mundials, la gent de Belgrad s’excità pel 
cas del «vampir» del carrer Bosanka, un misteri que mai no fou 
resolt. En segon lloc, durant les guerres dels Balcans (1912-13), 
m’assabentí que a Kosanića (Sèrbia) al meu oncle, el difunt 
Rade Soković (Minić), un agricultor de la localitat de Dobri Do, 
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es presentà falsament a si mateix com un vampir. S’embolicà en 
un llençol blanc, disposà un llençol blanc per a què  pengés d’ell 
com una mortalla, i se n’anava a trobades amoroses amb dones 
joves del poble de Zagradje, presentant-se com un vampir. Els 
pagesos el veieren una nit, el perseguiren amb armes de foc i 
gossos de manera que només aconseguí escapar d’una mort 
segura. Només cal afegir que després mai més «jugar a ésser 
vampir»!. Finalment, un tal Mirke Ljamić —conegut com Ljamče, 
el capellà del poble de Stretska —Stretečka Župa a Kosovo, es 
disfressà com un vampir, posant-se una camisa blanca i deixant 
un llençol blanc penjant de l’esquena com una mortalla. Llavors 
deambulava pel poble de nit, entrà a les cases, posà les culleres, 
els plats i el pa sobre les taules, bolcà les cadires i colpejà la porta 
davantera i les finestres. Els pagesos començaren a lamentar-se: 
«En tal s’ha convertit en un vampir» anomenant algú que havia 
mort recentment. Algun temps després, quan estava borratxo, 
Ljamče digué als seus amics pagesos que havia estat ell qui 
havia fet de «vampir», sent com era un gran amant de dones i 
vidu, per a la qual cosa havia adoptat aquest mètode d’anar a 
reunir-se amb certes vídues joves per a estimar-les!

IV. Conclusió

A partir de totes les dades abans esmentats es poden extreure 
les següents conclusions.
En èpoques anteriors la gent estava molt espantada pels vam-
pirs i els gitanos de la regió de Podrima creuen que les seves 
aparences eren més freqüents abans que ara, fet que expliquen 
perquè els mags n’exterminen a l’actualitat un nombre més.
L’educació en massa de la gent que s’inicià després de les guer-
res per l’alliberament d’aquestes regions del feudalisme turc i 
la seva unió a la pàtria sèrbia als segles XIX i XX, va fer molt 
per  acabar amb les supersticions de tots els grups ètnics a les 
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regions de Kosovo, Stari Ras i Novopazarski Sandžak. Així que 
la gent d’aquesta darrera amb justícia pot dir que «a partir de 
l’any 1912 fins al dia d’avui no hi han hagut casos de vampirs 
aquí, només als districtes veïns».
Però el punt principal sembla ser que la creença dels gitanos 
d’aquestes regions en vampirs està plena dels elements d’una 
religió animista. Aquí i allà, en determinats aspectes, el seu cre-
do es relaciona amb la creença serbo-albanesa en el déu dels 
morts, Dispater46, que és una abstracció (pleromà) de tot home 
llop Čajkanović (1939: 87). En aquest credo dels gitanos també 
hi ha petjades de totemisme, com ho demostra la creença en 
el llop blanc (vegeu la secció 17), que té el poder de destruir 
un vampir com un dimoni heterogenètic47. Per cert, aquest llop 
blanc té una analogia en el coix o geperut de folklore, que és un 
ésser ocult amb el poder suprem sobre tots aquests mals espe-
rits. Finalment, tant els gitanos com d’altres ètnies. als Balcans 
creuen que el Dhampir, un mag nascut de les relacions d’amor 
entre un vampir i la seva dona viva, té el poder sobrenatural de 
veure, eliminar i destruir vampirs. I en aquest culte vampíric els 
nombrosos actes màgics practicats pels gitanos els dóna con-
fiança en si mateixos en la seva lluita contra els mals esperits; 
com també és el cas d’altres religions (Freud 1934: 6).
Finalment, totes les pràctiques màgiques, religioses i ocultes en 
els costums que he descrit en relació amb els vampirs tenen la 
seva arrel en la creença humana universal sobre la vida i la mort, 
i en el credo animista d’aquests gitanos dels Balcans. Tots els 
pobles primitius creuen que els morts, després de la mort, conti-
nuen vivint la mateixa vida que portaven en aquest món (Clemen 
1927: 20 i ss). La mort, com a destrucció final d’una persona —i la 
desaparició d’éssers estimats, amics i companys— és una realitat 
que aquestes persones no entenen, i pertorba les arrels mateixes 
del seu ésser. És un fet sobre el qual res no pot ser revelat, ja 
sigui per la ciència o la filosofia racional. La mort interromp tots 
els plans humans i dificulta les estratègies pràctiques i racionals. 
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Així s’arriba a una revelació religiosa que afirma que hi ha vida 
després de la mort, que l’ànima és immortal i que és possible una 
comunió entre els vius i els morts. Aquesta creença és el resultat 
d’un profund desig de l’home en la prolongació de la vida, la pre-
servació de la seva herència per a les generacions successives, 
que és l’essència mateixa de la cultura humana. Els actes rituals 
i ocults que es realitzen en memòria dels avantpassats morts, ja 
sigui per a elogi o per protegir els vius d’ells, són en general els 
fenòmens més expressius en totes les religions, brollant com ho 
fan des del més important de les creences humanes, el desig 
d’immortalitat (Malinowski 1936: 27-30).
Sens dubte, la por del retorn dels morts juga un paper important 
en la producció i el desenvolupament de la creença en vampirs 
(Schneeweiss 1935: 19). Per als pobles primitius i migeducats 
res sembla impossible (Lévy-Bruhl 1935: xx i 316), d’aquí l’estra-
nya creença dels gitanos d’aquestes regions que certes plantes 
i animals, i fins i tot algunes eines agrícoles, poden convertir-se 
en vampirs.
Per concloure aquesta discussió, cal afirmar que ens portaria 
massa lluny investigar, analitzar i explicar les fonts, l’origen, el 
significat i les funcions de cada element i fenomen en el problema 
del vampir a la religió d’aquests gitanos. Però un estudi compa-
ratiu complet seria essencial. Ara bé, la bibliografia necessària 
per a aquest tipus de recerca no es troba a la meva disposició 
—atès que a l’actualitat no és possible consultar certes bibliote-
ques al país, he de deixar un estudi més ampli d’aquest tema a 
altres experts que estan en una millor posició per dur-lo a terme. 
S’ha de deixar en mans dels nostres lectors jutjar fins a quin 
punt he aconseguit demostrar, en el meu article sobre aquesta 
creença gitana en els vampirs, que llur interpretació de molts 
fenòmens antinaturals i naturals, com el resultat del poder ocult 
d’un ésser demoníac, proporciona evidència clara de la seva 
religió animista.
     Tatomir Vukanović
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Notes de traducció

1 «Vlacks» a l’original. Els parlants de llengua aromanesa a 
Sèrbia s’anomenen torlacs, xopes o vlacs del riu timok o tsintsars. 
S’acostumen a confondre amb el romanesos. 
2 S’ha substituït en tot el text el terme «raça» pel d’«ètnia».
3 L’autor indica, Kosovo-Metohija, llavors una província 
autònoma de Sèrbia, dins de Iugoslàvia.
4 Centre neuràlgic dels serbis medievals, ciutat abandonada al 
segle XIII i patrimoni de la UNESCO des de 1979. Es troba a 
prop de Novi Pazar, al sud-oest de l’actual Sèrbia. 
5 Ocupa el territori fronterer de Bòsnia i Hercegovina a Kosovo. 
Sis municipalitats de Novopazarski Sandžak — o simplement 
Sandžak—  són de Sèrbia (Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, 
Nova Varoš i Priboj); i, sis de Montenegro (Pljevlja, Bijelo Polje, 
Berane, Andrijevica, Rožaje i Plav).
6 La República Popular de Sèrbia fou el nom oficial de Sèrbia 
entre 1946 i 1963 quan pertanyia a la República Federal Popular 
de Iugoslàvia. El 1963, després d’un canvi constitucional a 
Iugoslàvia es convertí en la República Socialista de Sèrbia dins 
de la República Federal Socialista de Iugoslàvia.
7 Metòkhia, Metohija, Rrafshi o Dukagjinit. És la regió que cobreix 
la part sud-oest de Kosovo.
8 Obrer manual. Del turc «ırgat» i aquest del grec antic 
«ergátēs».
9 L’Enciclopèdia catalana utilitza Priština (Prishtina). En albanès 
és coneguda també com Prishtinë.
10 Vučitrn. 
11 També Mitrovicë en albanès. I Kosovska Mitrovica, en serbi
12 També Prizreni. 
13 «Fis» anota Vukanović , clan en l’albanokosovar. 
14 Drenica. 
15 Petita població situada al municipi d’Užice.
16 Versió catalana de Rubén L. Montanés; Heròdot. Història. 
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Barcelona: La Magrana, 2009. 
17 Se li va donà el nom d’Svetozarevo l’any 1946 en memòria 
del socialista servi Svetozar Marković. L’any 1992 la població 
recuperà el nom de Jagodina, que és l’actual. 
18 Joakim Vujić  (1772-1847), Putesěstvije po Serbiji. 2 vol.  
Beograd, Drz. štamp. Kralj. Srbijo, 1901-1902.
19 «Hawthorn», a l’original. Entenem que es refereix a 
«common hawthorn», el Crataegus monogyna, un arbust que 
rep més de 100 denominacions locals diferents en llengua 
catalana. 
20 Lešani
21 O Podrimlje. Nom en serbi d’una regió subcentral de Kosovo 
que inclou  les terres a l’esquerra del riu Drim blanc vers Prizren i 
la majoria dels districtes del municipi de Rahovec (Orahovac).
22 Lauša. 
23 Drenica, en serbi a l’original. Inclou Glogovac i Skenderaj 
(Srbica). 
24 La regió s’estén aproximadament des de les branques des de la 
Serralada de Šar des de Prizren fins  la localitat de Duhël (Duhla o 
Dulje) al massís de Carralevë (Mali i Carralevës o Crnoljeva).
25 Ferizaj, en albanès. Població al sud-est de Kosovo.
26 Fushë Kosovë, en albanès. 
27 Un lugat o un liogat, és un ésser de la mitologia albanesa que 
roman a les ombres i la foscor, especialment els llocs que mai 
no veuen la llum del sol, com l’interior de pous d’aigua, ruïnes 
antigues, i coves. Tenen una faça aterradora i són extremadament 
violents. Pot volar i muntar els vents i assalta a les seves víctimes 
mentre dormien. També atrau la gent, especialment nens, mentre 
s’oculta en la foscor (Robert Elsie 2001). .
28 A Decani, al districte de Rajoni i Gjakovës (Gjakova) al oest 
de Kosovo.
29 Srbica, a l’original i en serbi. 
30 «Fis».
31 Đakovica o Djakovica, en serbi. 
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32 Peč o Peja en serbi.
33 També Kaçaniku; i, Kačanik en serbi.
34 Al districte de Pejës, Peć en serbi. 
35 Kosovo. Fins l’any 2008 pertanyia al municipi de Prizreni
36 Loćane o Loćani, en serbi. 
37 Petita àrea al sud de Kosovo. 
38 A l’original hi figura «juniper»
39 Municipi del sud-oest de Sèrbia de majoria musulmana.
40 A Prizreni, Kosovo.
41 Mamusha, localitzat al nort de Prizreni,
42 A la municipalitat de Prijepolje, al districte de Zlatibor, a l’oest 
de Sèrbia. 
43 També conegut com Threrandë  Therenda; i, Suva Reka o 
Suhareka en Serbi. Significa Riu sec. 
44 El 1931, s’ establí un tipus de canvi de 56.4 Dinars per 1 
dòlar dels EUA, uns 14,5 euros actuals en diners constants. Es 
canviava per  44 Dinars el 1933. El 1937 es marcà un tipus de 
canvi turístic de 250 dinars per 1 lliura esterlina. Aquell any una 
lliura valia 52,77 pessetes. 
45 La paraula halva —o les múltiples variants en les llengües 
balcàniques i de l’est d’Europa,  procedeix  de la forma turca 
helva, i al seu torn del mot àrab halwa (ىولح, dolç). Designa 
tota una família de productes de confiteria de pasta dolça i 
relativament densa que conté sempre mel o sucre i fruites 
seques senceres.
46 Dis Pater era un déu romà del món subterrani, identificat des 
d’antic amb el grec Plutó, però l’origen del qual no es coneix 
amb certesa. El seu nom podria significar «pare ric» o «pare de 
les riqueses», puix  originàriament devia ser una divinitat agrària 
amb poder sobre la riquesa que prové del sòl. 
47 Aquí en el sentit de nascut a partir d’un origen o tipus 
d’ésser diferent.
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-  Srpski etnografski zbornik (1927), XLI, núm. 170
-  Srpski knjizevni glasnik (1932), núm. 35.
-  Teodor Taranovskij (1931). Istorija srpskog prava u Nemanjicìkoj 
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