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Linxen una dona a la Guyana perquè 
creuen que és una espècie de vampir

Segons es va saber el 30 d’abril passat una multitud va linxar a Radika 
Singh, una dona de 55 anys, després que diversos vilatans l’acusessin 
de ser una "vella Higue", un esperit maligne que beu la sang dels 
infants, segons les creences locals.
La policia va arrestar a tres persones i n’estava interrogant a d’altres 
sobre la mort de la dona, el cadàver de la qual es va trobar el dissabte 
28 a Bare Root, East Coast Demerara un poble a 25 quilòmetres al 
est de la capital. 
Segons un vilatà, cap a les 5 del matí dos homes que anaven a treballa 
van veure una persona que creien una noia del poble. Segons s’explica 
van cridar-la rebent per resposta un grunyit de la dona. Alarmats 
els dos homes van avisar a d’altres veïns que van sortir corrents. 
Paral·lelament un veïna de la zona  proper va descobrir que el seu 
infant de sis mesos tenia una marca vermella en el pit.
Llavors els vilatans van encerclar la dona que semblava una bola de 
pel i la envoltar amb arròs blanc, però alguns li van tirar querosè i van 
tractar de cremar-la, però no va prendre, segons un testimoni. Llavors 
els veïns van agitar sobre la dona amb una escombra de fulles d’açaí 
de l’espècie Euterpe oleracea (manicole). Quan se li va preguntar d’on 
era només va respondre que no li paguessin i repetir diversos cops "ai 
pare". Segons el testimoni la dona no fou colpejada, i que l’escombra 

La víctima, Radika Singh, a qui van prendre per 
una autèntica «vella Higue», un esperit maligne 
que es beu la sang dels infants segons el folklore 
local. Imatge: Stabroek News
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només fou agitada sobre la dona. Quan 
va sortir el sol i la dona es va dreçar es 
va veure que no duia roba interior i anava 
només mig vestida. 
Un altre veí va declarar a un diari local 
que la dona va ser agafada durant l’acte 
de xuclar al nadó. A més va afegir que 
la dona semblava ser una bola de cabell 
llarg abans de l’alba i que va ser colpejada 
amb l’escombra de palmera i una doga. 
Ben cert que segons la premsa cadascú 
deia la seva el dia següent. 
Un cop identificada la víctima, el seu 
marit declarà que la seva muller estava 
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malament del cap i que acostumava a voltar durant dies.
La creença en les velles Higues persisteix entre els seguidors locals de 
la religió Obeah que barregen creences populars amb rituals africans. 
Segons algunes fonts, la tradició diu que aquestes criatures prenen la 
forma d’una dona vella i poden contreure’s de manera que s’introdueixen 
en les cases de les víctimes a través del forat del pany.
Segons altres fonts les Higues, encara que es poc habitual també 
poden tenir forma d’home i es transformen en boles de foc. Per tal 
d’aconseguir el seu propòsit de xuclar el sang a la gent, han de perdre 
la seva pell i poden ser aturades amb grans d’arròs, el quals la forcen 
a haver-los de comptar. 
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