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El cas del sabater de Silèsia
El cas del sabater de Silèsia és la història d’un revingut per la seva 
condició de suïcida. 
La versió més antiga d’aquest relat que coneixem es remunta al proemi 
de Martin Weinrich (1548-1609) a un dels diàlegs de Gianfrancesco 
Pico della Mirandola, Strix sive de ludificatione daemonium (1523), un 
assaig sobre la naturalesa demoníaca de bruixeria, obra on es barreja, 
segons cert gust renaixentista, la màgia i l’erotisme.
Un manuscrit del tercer diàleg va arribar a mans de Weinrich, un 
estudiós de Wroclaw1 que hi afegí la seva pròpia introducció. De fet, 
el llibre fou  publicat a Estrasburg l’any 1612 a càrrec de Karl Weinrich, 
quan Martin Weinrich ja era mort.
Uns anys després, Henry More (1614-1687), el conegut platonista 
de Cambridge, basant-se en el text de Weinrich, contà de nou els 
fets en el seu famós Un antídot contra l’ateisme (1653)2, que disposà 
del favor del públic, el que dugué el volum a la reedició, cosa que va 
ajudar a donar a conèixer el cas en la cultura anglosaxona. Aquesta 
fou la font de Montague Summers per al seu The Vampire in Europe 
[1929: 133-136]. Sembla força evident que el cas no era conegut per 
en Calmet perquè no el cita. 
La versió que nosaltres presentem, creiem que seguint l’original de 
Martin Weinrich, procedeix de Sagenbuch des preussischen Staats 
de Johann Georg Theodor Grässe [1868: 176-179].
Els fets que Weinrich narra amb força detall ocorregueren entre 1571 
i 1572, quan tenia uns 25 anys i en la seva pròpia població, cosa que 
justifica que el relat sigui força acurat pel que fa a la descripció dels fets 
i ens doni, fins i tot, dates exactes sobre el desenterrament i l’execució 
del cadàver. A més, la quantitat i la fidelitat dels detalls sobre l’estat 
del cos duen a pensar, sense marge raonable de dubte, que tot el 
procés que se li aplica (desenterrament, vigilància, desmembrament 
i cremació) va succeir aproximadament tal i com s’explica en el relat. 
També cal fer notar, com és norma general amb els relats d’aquesta 
mena que tenen fonamentació històrica i que no s’han desenvolupat 
posteriorment, que no hi ha testimonis de cap interacció ni transició 
entre el cadàver i el revingut. És a dir, en aquest cas l’única connexió 
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«segura» que s’estableix  entre ambdós és que l’espectre té l’aspecte 
del mort.
Com caldria esperar d’un text alemany del segle XVII, el terme 
«vampir» no apareix, sinó que el protagonista és descrit amb 
l’expressió «Gespenst», que es pot traduir per aparegut o espectre. 
Es tracta d’un cas de revingut, en el sentit que torna d’alguna manera 
de la tomba. La seva interacció es fonamenta en dos pilars: els atacs 
nocturns que provoquen ofegament i els sorolls que despertaven a la 
gent. Encara que no s’esmenta, és molt probable que la gent també li 
atribuís el moviment d’objectes, «inconvenients» típics d’un poltergeist, 
ambdós freqüents en aquest tipus de narracions i que podrien atribuir-
se fàcilment a d’altres causes. Tanmateix observem que el nostre 
aparegut no seu a la taula a menjar, ni jeu amb la seva dona, accions 
ben nítides.
Abans de Summers, emperò, la narració ja s’havia considerat un 
cas de vampirisme. Per exemple, Kühnau [1910-1911], en el seu 
recull de folklore sobre Silèsia, relata els esdeveniments i els associa 
inequívocament a un cas de vampirisme. De fet, Kühnau dedica unes 
50 pàgines al tema dels upirs, que considera essencialment unes 
criatures de la imaginació eslava.

El sabater de Silèsia

El divendres 20 de setembre de 1571, a primera hora del matí, en 
el jardí de darrera de casa, un acomodat sabater de la ciutat de 
Wrocław3 es va tallar el coll, per alguna raó que ningú no va saber. 
Ell s’havia tallat les venes del coll amb el seu ganivet i va morir com 
a resultat de les ferides. Quan la seva dona el va veure i va parlar 
amb les seves germanes, tot i que estaven molt pertorbades per 
la desgràcia, volien amagar el que havia passat si era possible, 
considerant-ho una gran desgràcia. Per tant, ella li va dir a tothom 
que li preguntà sobre la mort del seu marit, que havia estat un infart. 
També mantingué les portes tancades de manera que ningú no 
pogués veure què passava. Però quan els seus veïns i coneguts van 
venir a parlar amb ella i consolar-la, les germanes de la vídua no els 
ho permeteren i els van fer saber que ella apreciava molt el seu afecte 
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i les bones intencions, però que el mort no els necessitava; i la vídua, 
ens els primers moments d’angoixa, no volia acceptar visitants. Ells, 
doncs, si volien, haurien de tornar més endavant. Van enviar a buscar 
els sacerdots de l’església i encarregaren l’enterrament, la fossa i la 
dringadissa de les campanes, cosa que van fer sense impediments, 
car l’home se l’havia considerat acomodat. Així, tot es mantenia en 
secret i ningú no sabria res sobre el crim [el suïcidi]; van llogar els 
serveis d’una dona gran que va rentar el cadàver, que havia perdut la 
seva sang, i va cosir les ferides tan fort que ningú no podia veure res 
del que havia passat. Quan la dona havia fet això, entre tots el van 
col·locar en el taüt. La vídua, que s’estava recuperant d’un part – ella 
havia estat  ajaguda durant uns deu dies – va fer venir el sacerdot de 
manera que la pogués confortar en aquest dolorós moment. I ell va 
anar-hi i va confortar a la vídua, però quan volia marxar, les germanes 
de la vídua li suggeriren – i ell no sabia res de la qüestió – que ell 
hauria de veure el cos almenys un cop. Ho va fer sense sospitar que 
s’amagués res. El cos fou amortallat totalment amb lli, de manera que 
fins i tot una persona que s’hagués fixat molt no hauria notat res i ells 
el van col·locar de manera que la mortalla doblegada  i enroscada  no 
podia despertar sospites. Tres dies després – és a dir, el diumenge  
–, va ser enterrat amb una gran cerimònia, a la manera que ho són 
els piatosos i distingits. I es va fer un comiat i un discurs de funeral, 
com si hagués dut una vida santa i lliure de culpa i haver estat un 
esplèndid cristià. 
Els familiars del mort creien que l’homicidi es mantindria ocult puix 
havien arreglat les coses de manera acurada. Tanmateix, corria un 
rumor entre els vilatans que l’home s’havia donat mort ell mateix i 
no fou fruit d’un atac. Al principi, la gent no volia creure-ho, però el 
rumor va anant guanyant força i força, així que el Consell es va veure 
obligat a precisar algunes qüestions a aquells que havien estat amb 
el difunt i que expliquessin, d’acord amb la veritat, què havien vist o 
sentit i de què estaven assabentats.  Potser perquè tota aquella gent 
deia la seva i no hi havia manera d’obtenir una resposta, que aviat 
se n’adonaren que hi havia coses que no estaven bé. Ells també van 
dir que s’havia trobat una alena entre les seves robes, però que se 
n’havien desfet de manera que ningú més es pogués ferir. El Consell, 
com les evidències continuaven incrementant-se, analitzaven què 
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s’havia de fer. A més, aquests no romanien quiets i alguns amics de 
la vídua la van persuadir que sota cap circumstància permetés que el 
cos del seu marit fou desenterrat, col·locat en un lloc deshonorable o 
ser considerat un bruixot o suïcida, si no presentaven millors proves. 
Mentrestant, un espectre4 apareixia sovint amb un aspecte com la 
que el sabater va tenir en vida, tant durant el dia com la nit. Espantava 
a molta gent amb la seva pròpia forma, despertant-ne d’altres amb 
sorolls, oprimint-ne d’altres; i, d’altres eren vexats per altres vies. 
Així doncs, que cada matí a primera hora hom escoltava parlar a 
tot arreu de l’espectre. Com més apareixia l’espectre, menys ganes 
de celebrar-ho tenien els familiars. Els van anar a veure el president 
del tribunal i li van dir que s’estava donant molt de pes a un rumor 
sense cap fonament, que s’estava abusant d’un home honorable que 
estava enterrat i que es veien obligats de dur el tema a l’emperador5. 
Però ara que l’assumpte de fet havia donat lloc a una prohibició, 
l’estat d’encanteri anava pitjor. L’espectre es presentava després de 
la posta del Sol i ningú no estava lliure d’ell, tothom esguardava al 
seu voltant pendent d’ell. A la major part els molestava quan volien 
descansar després d’un dia dur de feina; sovint allò anava al seu 
llit, estant estirats i era com si els ofegués. Certament, els premia 
amb tanta força que – no sense sorpresa –, la gent podia veure les 
marques deixades pels seus dits, així que hom podia fàcilment jutjar 
l’atac. D’aquesta manera les persones que estaven en tots els casos 
espantades, es convertien encara en més aprensives, així que no es 
quedaven a les seves llars, sinó que cercaven llos més segurs. Molts 
d’ells, no gens segurs en el seu dormitori, romanien en els salons junt 
amb d’altres, de manera que les pors es dissipessin amb la gentada. 
Tanmateix, encara que tots es despertaven amb la il·luminació del foc 
de la llar, el fantasma venia de totes maneres. De vegades tothom el 
veia, però sovint només uns pocs eren sempre assetjats.
Com que el clamor creixia dia a dia, amb tota la ciutat confirmant 
l’ésser, el Consell decidí fer alguna cosa per tal que el fantasma 
desaparegués. El cos havia estat enterrat a la tomba durant vuit 
mesos, des del 22 de setembre de 1591 fins el 18 d’abril de 1592, 
quan la fossa fou oberta pel l’alta autoritat. Estaven presents el Consell 
sencer, els administradors i d’altres funcionaris. En la tomba oberta, 
hi van trobar el cos completament intacte sense descomposició, però 
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inflat com un tambor, sense cap altre canvi i amb els membres junts. 
Aquests no estaven encarcarats com passa amb la resta de gent 
morta, fet que era remarcable, però hom no podia moure’ls fàcilment. 
S’havien pelat i li havia crescut una nova capa de dermis molt més 
forta i pura que la primera, i com quasi tots els bruixots, tenia una 
marca gens fàcil de percebre, una piga com una rosa en el dit del 
peu gran. Ningú no coneixia el significat de la situació. No es notava 
cap tuf, excepte en les robes que l’embolcallaven, que feien una olor 
repulsiva. La ferida en el seu coll estava oberta, rogenca i sense canvis 
importants. El cos fou vigilat en el seu fèretre de dia i de nit des del 
dia 4 al 24 d’abril, però de dia estava exposat i de nit guardat en una 
casa del lloc. Tothom podia veure’l i cada dia molts ciutadans i molta 
gent de les àrees veïnes anava cap allà. Tanmateix l’exhumació no va 
ajudar: l’espectre, que esperaven que desapareixés per aquest mitjà, 
encara causava malestar. El cadàver fou estès en el cadafal, però 
això no va millorar les coses, car l’aparegut s’enfurí tan cruelment que 
hom no podia descriure-ho.
Però llavors, com que l’espectre estava terriblement furiós i causava 
grans inconvenients tant a molts ciutadans com als seus bons amics, 
la vídua va anar al Consell i els va dir que ella ho admetria tot, que 
podrien actuar amb el seu antic marit amb tot el rigor. Però en el 
curt termini entre el 24 d’abril al 7 de maig, el cos s’havia engreixat, 
cosa que podia veure tothom que recordés com es veia abans. 
Llavors, el dia 7, el Consell li va dir al botxí que tragués el cos de 
l’altra fossa. Aleshores, li tallaren el cap, les seves mans i peus foren 
desmembrats, després se li va obrir el dors i se li treure el cor, el 
qual semblava tan fresc com el d’una vedella recent sacrificada. Tot 
va ser reunit sobre una pira que acumulava set klafters6 de llenya i 
molta resina. Però per tal que ningú no volgués recollir les cendres i el 
ossos per a fetilleria, ans tot el contrari, els guardés, no van permetre 
apropar-s’hi. A primera hora del matí, quan el munt de llenya s’havia 
ja consumit, les cendres, en un sac, foren llançades a l’aigua corrent7, 
després d’això, gràcies a l’ajut de Déu, l’espectre no va acudir i no se’l 
va tornar a veure.  

                                                 Jordi Ardanuy i Lluïsa Romero
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Notes

1 Breslau, nom alemany a l’original. Després de la segona guerra 
mundial la Baixa Silèsia va passar a l’ administració polonesa. L’última 
escola alemanya va tancar l’any 1963. Rep també el nom de Vratislava 
en txec i Wratislavia o Vratislavia en llatí. 
2 A l’edició de 1655, que és la que va utilitzar Summers, el text que ens 
interessa està en les pàgines 210-16. 
3 Breslau, a l’original. Veure nota 1.
4 «Gespenst» a l’original.
5 Kaiser a l’original. Es tractava de Rodolf II, emperador del sacre 
imperi romanogermànic, rei de Bohèmia i d’Hongria. La major part de 
Silèsia fou incorporada l’any 1335 al reialme de Bohèmia, fins els anys 
quaranta del segle XVIII. 
6 Unitat de volum tradicional alemanya de mesura de llenya.  Un klafter 
de generalment mesura un metre d’alt i un metre de longitud, però 
l’amplada dels troncs podia  variar de manera que a Viena equivalia a 
3,41 m3 i en el nord d’Alemanya a 3,34 m3 aproximadament.
7 Encara que no s’esmenta a quin corrent concretament, Wroclaw es 
defineix seguint la capritxosa forma del riu Oder d’una importància 
comercial cabdal i que ha marcat totalment la història i l’esperit de la 
ciutat. 
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Real Cities no és un 
llibre sobre vampirs, 
sinó sobre les creences 
en el vudú, feng shui, els 
esperits i altres elements 
sobrenaturals en les 
ciutats modernes. 
Steve Pile, lector en 
geografia cultural de l’ 
Open University (Regne 
Unit) refuta la idea que 
aquests fets només 
siguin la supervivència 
d’antigues formes de 
veure el món, sinó 
que formen part de 
l’essència de la ciutat. 
Londres, Singapur, Nova 
Orleans, Nova York són 
les ciutats explorades 
des d’una perspectiva 

Ressenya bibliogràfica: Real Cities

que incorpora aspectes geogràfics, antropològics i psicoanalítics.
En conjunt, el llibre resulta massa superficial o introductori, i es troben 
a faltar un tractament comparatiu amb altres indrets, més enllà del que 
hom opini de les interpretacions freudianes que utilitza. La bibliografia 
és força extensa i interessant. 
Pel que fa als vampirs, se’ls dedica un capítol sencer dels quatre 
que té, si deixem de banda la introducció i la conclusió. Pile repassa 


