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L’any 1931 arriba al Països Catalans la versió dedicada al mercat 
hispanoamericà de Dràcula (Georges Melford), equivalent  al de Tod 
Bowning, car en aquella època no existia el doblatge ni els subtítols 
de versions sonores, de manera que el públic català va veure la molt 
superior versió de Carlos Villarías; i, en canvi, va haver d’esperar fins 
a 1988 per veure el clàssic de la Universal en la versió anglòfona; 
llavors sí, traduïda a l’espanyol.

Sebastià Roig. Els malsons dels nostres avis. Barcelona: Duxelm. 
Novembre de 2006. ISBN: 84-934590-I-I

El dissabte 3 de març Miroslav Milosevic, sense cap lligam familiar 
conegut amb el dictador, intentà clavar una estaca en el cor de 
Slobodan Milosevic. Això passava 8 dies abans que es celebrés el 
primer aniversari de la seva mort. El que no queda gens clar és si el 
gest fou políticosimbòlic o bé volia assegurar-se que l’esperit maligne 
no tornés a la vida, segons l’antic ritual balcànic. Én termes com 
aquests van informar la major part d’agències i mitjans de comunicació 
internacionals. Fins i tot va aparèixer el terme «caçadors de vampirs» 
per referir-se a l’autor i els seus companys. 
Miroslav Milosevic, un antic opositor del governant serbi, va clavar 
una estaca d’arç d’aproximadament un metre. Després va trucar a 
la policia des de la propietat de la família de Milosevic a Passarowitz 
(Požarevac, Пожаревац) on es troba la tomba i els notificà el que havia 
fet, però només va ser advertit amb ironia en el sentit que es guardés 
de les mossegades del mort. 
Encara que l’agressor no va arribar a desenterrar el cos, com a 
conseqüència del fet la seva jove Milica Gajic, segons la premsa de 
Belgrad, el va demandar, i sol·licità de la policia protecció a la tomba, fet 
que sembla que se li va negar. De resultes hauria contractat protecció 
per a la tomba del seu sogre, enterrat en una propietat privada durant 
una vesprada, ambdues coses aparentment il·legals a Sèrbia.
No estem gens segurs que Miroslav Milosevic i els seus amics realment 
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Una història sobre vampirs escrita com a xerinola per el premi Nobel de 
literatura William Faulkner sembla que es convertirà e una producció de 
60 milions d’euros a Hollywood. La història titulada «Dreadful Hollow», 
sobre una comtessa malèfica de l’europa de l’est que ataca a un jove 
visitant en la seva mansió de l’Anglaterra victoriana. 
Faulkner fou un exponent del subgènere conegut com gòtic meridional 
i va explorar els trets socials i culturals del sud d’Estats Units en el 
seves denses novel·les. Però també va treballar com a guionista de 
cinema durant els anys 30 i 40. Anys després de la seva mort,  la seva 
filla Jill Faulkner Summers va trobar la narració de vampirs, escrita amb 
els tradicional doble espai dels guions de Hollywood, entre un munt 
de papers de casa seva. Mai s’havia publicat res sobre l’existència 
del manuscrit. 
El productor Lee Caplin ha indicat que es tracta d’un gran història, 
com Dràcula però amb una dóna i que fins ara n era possible fer-la 
perquè es precisen molts efectes especials.
Faulkner basà el seu guió en un llibre de la novel·lista Irina Karlova. La 
trama gira a l’entorn de l’enigmàtica i maliciosa comtessa Ana Czerner. 
Encara que el tema sobrenatural era un tema candent en els anys 40, 
l’escrit no va ser més que una broma dirigida al seu amic bevedor, 
el director Howard Hawks. Aquest s’ho va pendre seriosament i el 
manuscrit té notes seves al marges, però va quedar arraconada quan 
es va dedicar als westerns de John Wayne. 
El que encara no s’ha decidit és si les escenes passaran a Anglaterra 
o passaran a l’Amèrica profunda meridional 
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creguin que Slobodan Milosevic pogués tornar en forma de vampir, 
segons les creences antigues eslaves. És molt possible que només fos 
un acte teatral coincidint amb el seu aniversari i utilitzat de referència 
el folklore. 
      Josep Fígols

Una història de Faulkner sobre vampirs al 
cinema


