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EL MÓN DE LA CREENÇA EN ELS VAMPIRS

El dia 27 d’agost dues agències de notícies italianes, ANSA i Indymedia-Itàlia
es feien ressò d’un suposat cas de vampirisme a un llogaret de Sèrbia
(Lopušnik, lat 44° 21' 50 N, Long 21° 20' 51E). Un dona morta i enterrada
hauria trucat per telèfon a la seva família provocant l’esglai als pobletans
fent que aquests pensessin que es tractava d’un upir ja que la senyora perta-
nyia a una nissaga on s’havien donat casos.

Segons ANSA la font d’informació eren els rotatius de Belgrad d’aquell dia,
en concret se’n citaven tres: Fra gli altri Glas (en realitat Glas-Javnosti), Kurier
(realment Kurir) i Balkan que no hem aconseguit localitzar, almenys com a
diari de la capital de la república balcànica.

El dia següent, la nota de premsa fou reproduïda almenys pel Corriere della
Sera1 (versió de Indymedia) i segurament per altres diaris –però no, per
exemple, per La Repubblica–, tal i com acostuma a passar en aquests ca-
sos.

Curiosament no hem aconseguit trobar agències de premsa o serveis infor-
matius en altres llengües i en altres indrets que publiquessin la notícia. Així
com una cerca per la xarxa permet localitzar fàcilment referències italianes,
no és possible fer-ho en cap més idioma, tret del serbi  i del català. Evident-
ment, potser sí que més agències van transmetre la notícia, però la impor-
tància mediàtica hauria d’haver estat mínima per no deixar cap rastre, ni tan
sols en els tres o quatre dies següents, després de divulgar-se els fets. Con-
trasta enormement amb el cas romanès de Marotinul de Sus en el qual la
premsa, sobretot l’americana, va estar publicant durant setmanes alguns
articles en mitjans d’abast diferent i que en molts casos encara poden ser
consultats a la xarxa.

SOBRE LA SUPERVIVÈNCIA DEL VAMPIRISME A SÈRBIA
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L’agencia ANSA, titulava la notícia amb  « Serbia: Allarme vampiro nel villaggio
di lopusnik». Inmediatament afegia: «Una petizione popolare contro un
vampiro». La part narrativa començava esmentant a Calmet i el seu tractat,
així com el comte Dràcula per referir-se, en certa ironia, a que a «Lopusnik
[sic], a la Sérbia central, els habitants espantats havien demanat per escrit
l’exhumació d’un cadàver “sospitós”»2.

Per la seva banda, Indymedia encapçalava amb «Una petizione popolare per
riesumare [exhumar] il cadavere. “Non è morta, mi ha telefonato”», per afegir
inmediatament i com a text recollit literalment que «Proviene da una famiglia
di vampiri»3.

De fonts italianes ho va treure l’escriptor reusenc Andreu Sotorra que la in-
clogué  el 30 d’agost en el seu web, fent present la notícia en català a la
xarxa comentada a la seva manera.4.

Les fonts de les dues agències italianes5 només difereixen en detalls en el
redactat i algun apunt complementari. L’esquema narratiu el reproduïm a
immediatament a continuació.

Torna la psicosi dels vampirs en el llogaret de Lopusnik [sic], no massa lluny
de Belgrad, a causa de l’estranya aparició d’una dona que es creia morta. Pe
això la comunitat local ha demanat a la prefectura que realitzin una exhuma-
ció del cadàver de la suposada vampiressa.

El fet que avui ocupa a la premsa de Belgrad té l’origen en la mort, en un
accident de carretera, d’un dona, Olgica Stanisavljevic, de 57 anys, membre
d’una família fortament supersticiosa. Poc després dels funerals, el marit i el
fill van rebre una trucada de la difunta. «Estic bé, sóc en una casa de repòs
per a ancians, agafeu l’automòbil i veniu-me a buscar» va dir sense donar
cap adreça. «La veu sonava com la seva, n’estem segurs» varen indicar els
familiars a la policia quan demanaven l’exhumació del cos.

Paral·lelament a la negativa, corre la veu pel poble que l’avi de la difunta era
un vampir. «Dos anys després d’estar mort i enterrat fou vist donant un tomb
pel fossar», digué Gordana Aleksic, una veïna. La comunitat es va veure
obligada a recorre a una fetillera local, molt abundants a la zona, per tal que,
a través d’un ritus màgic, el suposat vampir s’estigués quiet a la seva tomba.

L’explicació racional passa evidentment pel fet que es tracti d’un error de
canvi d’identitat i que la dona, després de l’accident, no hagi recuperat la
memòria fins un temps després. Ara bé, quasi tot el poble està convençut
que després d’haver acabat amb el vampirisme del seu avantpassat ara
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Visió parcial de la necrològica
d’Olgica Stanisavljevic

hauran de fer front de nou a aquest
«esperit invasor».

Kurir titula el seu article amb un clar i
expressiu «Olgica convertida en un
vampir?»6. En aquest cas la veïna en-
trevistada és Gordana Askic, però no

ha de ser necessàriament la  mateixa Gordana Aleksic citada per ANSA, ja
que els dos cognoms existeixen a Sèrbia.

Però no tots els textos de Belgrad que hem localitzat fan menció al vampir.
També hem apreciat una discrepància en l’edat entre les fonts, perquè uns
diuen 57 anys i els altres 54. Curiosament els textos que hem trobat amb
aquests trets són anteriors al 27 d’agost. Reproduïm íntegrament  el text de
Glas-javnosti aparegut el dia 22 d’agost:

«Mort misteriosa d’Olgica Stanisavljeviæc des de Petrovac a Mlava. Una
trucada telefònica des de la tomba.

Les Notícies sobre la possibilitat que estigui viva, sana i estàlvia han impres-
sionat els locals del poble Lopušnik. La conseqüència immediata ha estat
una sensació de gran incredulitat, mentre encara podien contemplar les
necrològiques penjades pel carrer. Al començament de maig d’aquest any,
va morir Olgica Stanisavljeviæc de 54 anys, mestressa de casa de Lopušnik
en un accident de trànsit, a la carretera local que va de  Petrovac en Mlava,
mentre anava amb una bicicleta.

Ni tan sols no van obrir el taüt.

Va ser ingressada a una clínica de Belgrad sense que es pogués fer res per
ella i, uns quants dies més tard, fou enterrada en el cementiri de Lopušnik
després que el cadàver arribés de Pozarevac. El taüt amb el cos d’Olga mai
no fou obert per la seva família, seguint el costum d’aquestes parts de Sèr-
bia. Un mes després de la seva mort i del funeral, es va estendre el rumor en
el poble que Olgica era viva i que havia contactat  amb la seva família per
telèfon, i que els demana que avisessin el seu marit Radosav i el seu fill
Sasa per tal que anessin a recollir-la a l’hospital.
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Les notícies que Olgica era viva han impressionat els residents del llogaret
que es mostraven incrèduls mentre passen diàriament davant de les llumi-
nàries en record de la difunta. És possible que Olgica estigui realment viva,
assenyala un dels seus veïns, Rada Zivkovic. La veritat és que la gent diu
moltes coses. Jo he escoltat que el seu fill Sasa va anar a l’estació de policia
de Petrovac a descobrir què hi havia de veritat i que allà li varen dir que no
sabien res sobre la presumpta resurrecció. Dragisa Stojkovic, una altra veï-
na de Lopušnik és de les que creuen que alguna cosa estranya passava. “Jo
he escoltat aquest matí que Olgica telefonà a la seva família des d’una
residència d’ancians de Belgrad. Si algú està gastant una broma a la seva
família, això és una maniobra indigna. Ells són pobres, però això no dóna
dret a jugar amb els seus sentiments. Això hauria de perseguir-se”» .

Igualment la revista d’actualitat Vreme, en la seva edició del 26 d’agost, feia
un breu resum amb contingut similar i atorgant-li una edat de 54 anys a
Olgica Stanisavljevi..»
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