
6

UN NOU LLIBRE QUE EXPLORA LA GÈNESI DE DRÀCULA

Si bé el castell de la història de terror està a
Transsilvània, l’escriptor Bram Stoker s’inspirà
en gran part a Alemanya per crear el famós com-
te, segons sosté l’escriptor Paul Murray en una
nova biografia de l’autor irlandès.

En el llibre, l’escriptor Paul Murray destaca que
la majoria de les històries d’horror britàniques
tenen lloc en l’ambient germànic.

Frankenstein (1818) de Mary Shelley, per exem-
ple, està ambientada en Ingolstadt i Ginebra, i a
finals del segle XVIII aparegueren tantes novel·-
les angleses de terror sobre vampirs en Estíria,
que fins i tot hi ha sàtires sobre això.

Segons Murray, en un principi, Stoker decidí que el Comte Dràcula fos aus-
tríac, i que la novel·la comencés a Baviera. Així ho demostra un manuscrit
trobat en el llegat d’Stoker amb el títol L’hoste de Dràcula, en què el narrador
anglès viatja des de Munic al camp durant la nit de Walpurgis.

El fill d’Stoker conta en aquesta biografia que l’episodi estava previst com a
introducció a Dràcula, però finalment va ser suprimit.

Poc abans de ser enviat a impremta també es va treure l’escena final, en la
qual s’ensorra el castell de Dràcula i Murray comenta que aquest final recor-
da massa a El crepuscle dels déus de Richard Wagner.

Stoker era un admirador del compositor alemany, però més forta va ser la
influència del Faust de Goethe. Stoker treballava bàsicament com a repre-
sentant de l’actor anglès Sir Henry Irving i entre els seus papers figurava el
de Mefistòfil:  «Faust fou una inspiració per al Dràcula d’ Stoker», opina Murray.

També l’antagonista de Dràcula, el caçador de vampirs professor Van Helsing,
anava a ser un alemany, en un principi; i, es basava, segons Stoker, en un
model real.

Segurament, Dràcula fou traslladat a Transsilvània perquè aquella regió de
Romania ja era considerada part d’Orient. Era una manera de reforçar la
contraposició Orient- Occident.
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Ja en les primeres pàgines, l’heroi Jonathan Harker té en aquella època la
sensació d’estar abandonant la civilització occidental.

La novel·la inclou, així, la por estesa en aquell temps a «la decadència d’Oc-
cident» i el carismàtic Dràcula representa els enfortits pobles al marge
d’Europa.

 Murray destaca que en una època en què centenars de milers d’europeus de
l’Est arribaven a l’East End londinenc, Stoker fa avançar el seu vampir fins al
Piccadilly Circus que era el regne més poderós del món en aquells temps.

Dràcula fou un èxit en 1897 i un crític va predir que el llibre es seguiria
editant «encara l’any 2000».

Paul Murray. From the Shadow of Dracula: A Life of Bram Stoker. Jonathan Cape
ISBN: 0224044621, 320 p.

El llibre s’ha organitzat segons els valors que es defensen. L’autosacrifici és
el més apreciat. La idea de l’heroi que sacrifica el seu interès personal per
ajudar els altres és molt important a Buffy.

Ser una caçadora de vampirs és dur. Al principi, a la primera temporada,
Buffy feia els sacrificis per tal de no ser la típica animadora. Ella no podia
tenir una relació normal amb la seva mare, ni podia tenir xicot. Res de tot
allò que és important per a les adolescents americanes. A la cinquena tem-

BUFFY I LA MORAL CRISTIANA NORD-AMERICANA

Què faria Buffy? La caçadora de vampirs com a
Guia Espiritual de Jana Reiss explora la dimen-
sió ètica i moral de la sèrie nord-americana que
es va deixar de rodar el maig de 2003.

L’autora analitza la popular producció televisiva
mostrant-ne com apareixen els temes espirituals
essencials de la cultura pop americana que revi-
uen les obres teatrals moralitzants de l’Edat Mit-
jana.

La protagonista s’enfronta a un poder malèfic ab-
solutament real i personificat mentre que Déu es
manté a una prudent distància, intervenint tan sols
de manera indirecta.


