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Trobat el cadàver d’un suposat vampir 
a la ciutat txeca de Hrádek nad Nisou

Precedents

La notícia de l’any passat sobre el descobriment del cos d’una dona amb 
un maó encaixat a la mandíbula a la llacuna Veneciana ha despertat un 
cert interès pels aspectes forenses i arqueològics que es presenten entorn 
de les investigacions sobre vampirs. La troballa realitzada per un equip 
d’arqueòlegs italians va ser exposat pel Dr. Matteo Borrini en una trobada 
de científics i professionals de l’Acadèmia Americana de Ciències Forenses 
(AAFS), a Denver va ser tractat extensament en el número 19 de L’ Upir 
[Ardanuy, 2009]. Borrini ho va presentar com el primer cas de cadàver d’un 
suposat vampir estudiat des del punt de vista forense. Aquesta afirmació va 
ser ràpidament contestada pel professor Petar Moore-Jansen, president del 
departament d’Antropologia de la Universitat Estatal de Wichita a l’estat de 
Kansas, qui va rebatre l’arqueòleg italià afirmant que ell mateix havia trobat 
cossos semblants a Polònia [N. S., 2009]. En tot cas, la notícia va transcendir 
els mitjans acadèmics i fins i tot National Geographic li ha dedicat un espai 
en el seu canal de televisió que es va emetre el passat 23 de febrer. A més a 
més, s’ha publicat una obra dedicada als aspectes forenses de la vampirologia 
titulada Vampire Forensics: Uncovering the Origins of an Enduring Legend 
signada per Mark Collins Jenkins.
No obstant això, el doctor Petar Moore Jansen té raó. El de la dona trobada 
a Venècia no és ni el primer, ni la millor mostra d’un cadàver amb possibles 
signes d’haver estat tractat com un vampir dels que ha estat estudiat per la 
ciència. Per exemple, el 1990 Paul Sledzick, de l’Institut de Paleontologia de 
les Forces Armades dels Estats Units, i Nicholas Bellantoni, de la Universitat 
de Connecticut, van estudiar un cos del segle XIX desenterrat d’un cementeri 
abandonat en les proximitats de Griswood (Connecticut), que mostrava les 
mutilacions típiques que s’infligien als cadàvers sospitosos de vampirisme 
[Sledzik, Bellantoni 1994].

Portada: Imatge del cos trobat a Hrádek nad Nisou. 
Foto: Ota Bartovský,  MF DNES. Font: ČT24.
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Troballes a la República Txeca

Però sens dubte, el país que més sorpreses ha donat als estudiosos, des 
del punt de vista arqueològic, és la República Txeca. Així, en 1966, es va 
descobrir una necròpolis en Celákovice, ciutat a pocs quilòmetres de Praga, 
amb 14 cadàvers que presentaven mutilacions i indicis d’haver-se tractat 
com a vampirs. El 1994 a la ciutat d’Olomouc es va trobar el cos d’una dona 
lligada, boca terrosa i orientada de nord a sud. El 1996 es va trobar un altre 
cos que presentava característiques semblants a la ciutat de Milevsko, i un 
altre a Praga [Radio Praha, 1997]. I enguany Radio Praha ens sorprenia a 
més amb el descobriment a la ciutat de Modrà del cos d’un nen que hauria 
estat considerat com un vampir, amb el crani destrossat per una gran pedra. 
Però no ha estat l’únic...
Els mitjans txecs i eslovacs s’han fet eco del descobriment d’un esquelet que 
podria haver estat tractat com un vampir a la ciutat de Hrádek nad Nisou, ciutat 
al nord del país molt pròxima a les fronteres d’Alemanya i Polònia. Inicialment 
vam tenir notícia de la troballa gràcies a què Radio Praha va emetre una 
ressenya en anglès, el contingut de la qual pot consultar-se en el seu web 
[Radio Praha, 2010]. No obstant això, la publicació més antiga a la qual hem 
pogut accedir data del 15 de març i es tracta d’una nota en la pàgina web de 
la televisió txeca, on es mostra un vídeo que va ser emès per televisió [ČT24, 
2010a]. Posteriorment, el canal de televisió txec TV Nova va emetre un altre 
vídeo amb un reportatge sobre el descobriment i el va exposar igualment en 
la seva pàgina web [TN. 2010].
La troballa ha esta fortuïta i es va produir durant les obres de restauració 
que s’estan realitzant en el casc històric de la ciutat. A conseqüència 
d’aquests treballs es va arribar, el desembre de 2009, als fonaments dels 

Mapa amb la 
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edificis medievals la qual cosa va motivar que es realitzessin investigacions 
arqueològiques mentre les obres urbanes seguien el seu curs. El 4 de 
març d’enguany uns obrers es trobaven realitzant obres de reparació en el 
clavegueram del carrer Kostelni, junt amb la fatxada nord de l’Església Catòlica 
de Sant Bartomeu, quan a gairebé 20 centímetres escassos de la superfície 
es van topar amb una tomba que contenia un esquelet en el seu interior. La 
troballa es va comunicar al Museu de Bohèmia del Nord en Liberec, capital 
de la regió a la qual pertany la ciutat de Hrádek nad Nisou.

La troballa i els detalls de la mateixa

Els arqueòlegs van determinar en un primer moment que l’esquelet era d’una 
dona d’un metre setanta d’estatura, a qui van donar el nom d’Estela. Un dels 
arqueòlegs del Museu desplaçat fins allí, Petr Brestovanský, va manifestar 
a la televisió txeca que: “La vam trobar al carrer de l’església a tan sols vint 
centímetres per sota de la superfície. Va ser soterrada boca avall i a les seves 
mans tenia cinc monedes de Joan de Luxemburg de Praga de l’any 1310-
1330” [ČT24, 2010b]. Brestovanský, que mostra a les càmeres les monedes 
en el vídeo que mencionàvem més amunt, apuntava a més que les restes 
podrien pertànyer a una bruixa o a una suïcida, deducció fundada en el fet 

Església de Sant Bartomeu 
i lloc d'aparició de les restes. Imatge: Google.
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que el cos fos inhumat fora del perímetre del cementeri oficial i boca avall. 
Fetillers i suïcides són personatges que, segons la creença popular, eren 
candidats perfectes per  convertir-se en vampirs després de la seva mort. 
La data d’encuny de les monedes sembla indicar que la dona hauria mort al 
voltant de l’any 1310, la qual cosa la convertiria en la “vampir” coneguda més 
antiga de Bohèmia. Un altre detall que va cridar l’atenció dels investigadors 
era el puny de la mà dreta, el qual romania tancat, com si ocultés quelcom.
Tot i això, aquestes primeres notícies deixaven entreveure que alguns resultats 
estaven encara per confirmar i que fins que les despulles fossin degudament 
analitzades quedaven certes incògnites per descobrir, entre elles el que 
amagava aquell puny tancat. Els resultats de les anàlisis no es van fer esperar 
i els mitjans de comunicació els van donar a conèixer. L’antropòloga forense 
Hana Brzobohatá, de l’Institut d’Arqueologia de l’Acadèmia de Ciències de 
Praga, ja havia fet públiques les seves sospites que no es tractava d’una 
dona: “Segons sembla, les restes pertanyen a un home. Ho dic per la forma 
de la pelvis, l’altura, però també per altres trets masculins que he trobat en 
ells” [ČT24, 2010b].

Les primeres conclusions

El 26 de març els estudis li donaven la raó a l’antropòloga, confirmant-se per 
fi que es tractava d’un home. L’arqueòleg Petr Brestovanský, mencionat més 
amunt va declarar posteriorment en una altra entrevista als mitjans que “tot 
apunta que l’home era un falsificador de moneda. Junt amb la troballa van 
aparèixer algunes monedes de Praga, de l’època de Joan de Luxemburg. Ara 
els experts de l’Institut Nuclear de Praga estan examinant la seva autenticitat” 
[Libuše Jelínková, 2010]. Tot indica llavors que es tracta d’un delinqüent, un 
falsificador de moneda que havia fet un ús il·legal dels seus coneixements 
com a encunyador de moneda.

Imatge del cos trobat a 
Hrádek nad Nisou. 
Foto: CTK
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L’examen de les monedes que van aparèixer al costat del cos va ser 
determinant a l’hora d’obtenir conclusions sobre la troballa. Per una banda 
semblen ser peces falses; per una altra, la seva antiguitat confirma que el 
cos del delinqüent és de principis del segle XIV. L’últim enigma, que consistia 
a conèixer què ocultava a la mà va desvelar que en realitat no aferrava res, 
sinó que la tenia tancada d’aquesta manera a conseqüència d’una deformitat 
física que patia el subjecte [ČTK, 2010]. Una vegada que acabin definitivament 
les anàlisis, segons va declarar l’alcalde de la ciutat, Martin Půta, les restes 
s’emplaçaran en el museu local, on s’exhibiran al públic.
Seguim pendents de futures notícies sobre aquest descobriment. De moment 
sembla que s’han localitzat noves despulles en el que se suposa un ossari, 
a prop del lloc on es va localitzar el cos. Posteriorment, també han aparegut 
altres restes, entre ells les de dos nens de sis mesos a més de medallons, 
una creu del segle XVI i altres objectes. “Hi ha moltes calaveres i ossos” 
afirmava Brestovanský [Libuše Jelínková, 2010]. Sigui com sigui, el tractament 
donat al cos de Hrádek nad Nisou sembla un intent d’evitar que retornés per  
venjar-se dels vius.

     Francisco Javier Arries
     javierarries@gmail.com

(Original rebut el 20 de maig de 2010. Versió catalana de Francesc Casanova)
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La transmissió en textos contemporanis de 
vampirs de les narracions sobre revinguts 

procedents de De Nugis Curialium i de 
Historia Rerum Anglicarum1.

Introducció

Aquest treball té una estranya gènesi. Es localitza en una fortuïta trobada amb 
la primera edició de la Vampire Encyclopedia de Melton [1994] fa uns pocs 
anys. Mentre examinava la secció de vampirs anglesos, vaig observar que 
el text de Walter Map se’l citava com De Nagis Curialium, i se’m va ocórrer 
que la paraula «Nagis» no sonava pas a llatí. Així amb una cerca ràpida a 
Internet, me’n vaig adonar que «Nagis» era un error tipogràfic. I en aquell 
mateix moment em vaig proposar saber més no solament sobre Map i William 
de Newburgh, sinó sobre de com acurada era la informació contemporània 
sobre ells de qui vagament recordava d’un curs de llicenciatura que havia 
seguit feia més d’una dècada..
Aquest article es centra en Newburg, contrastant informació sobre Map. 
Descriurem les seccions del De Nugis de Map i la Historia de Newburgh 
d’interès per als estudiosos sobre vampirs. Després, aportaré una avaluació 
preliminar de com els seus passatges apareixen en el cànon vampíric a través 
del treball de Summers The Vampire in Europe (1929), com van passar a 
True Vampires of History (1971) de Donald Glut. I finalment, va trobar el seu 
camí en el treball de Gordon Melton The Vampire Book: the Encyclopedia of 
the Undead (1994).
Es situa habitualment l’aparició dels vampirs en la literatura d’Anglaterra a 
principis del segle XIX. El Vampir («The Vampire», 1819) de John Polidori 
s’acostuma a citar com la primera narració de vampirs a Anglaterra. Summers 
(1929), Glut (1971), McNally (1974), Marigny (1994) i Melton (1994, 1999) 
tanmateix apunten correctament als escrits del segle XII de Map i Newburgh 
com els primers exemples d’històries de vampirs a l’Albió. Tant De Nugis 
Curialium o Trivialitats cortesanes de Map escrit abans del 1190 com la Historia 
Rerum Anglicarum, completada al voltant del 1198, contenen relats que són 
de naturalesa vampírica, si bé hi ha alguns detalls que manquen segons el 
gust i les definicions modernes [Melton 1994: 616].
Ambdós escrits han estat ignorats àmpliament pels especialistes 
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contemporanis els quals estableixen la gènesi del vampir modern adés en 
els primers romàntics o en la influència de les tradicions gregues d’Europa 
oriental. S’ignora així l’interès en els estudis medievals i l’extens coneixement 
del llatí entre el públic general en els segles XVIII i XIX. Fins i tot quan Map i 
Newburgh són tinguts en compte, la informació és massa vaga i de vegades 
incorrecta. Summers dóna el relat més complet, però dista molt d’allò que els 
especialistes contemporanis trobarien útil o comprensiu. Les seves fonts no 
estan ben documentades i és difícil identificar amb certesa els passatges que 
està reproduint. Així que els especialistes haurien de localitzar els textos en 
llatí o aconseguir una de les poques traduccions que han fet els medievalistes 
durant els últims 150 anys per fer-se amb el sentit i la interpretació de manera 
acurada. Aquest article posa èmfasi sobre com els textos han passat des de 
Summers a Glut i Melton.
Les referències de MaNally i de Marigny no difereixen de tot això. El text de 
Marigny de 1994 Vampires: Restless Creatures of the Night és una traducció 
de l’original francès. Les seccions sobre Map i Newburgh són curtes i una 
explícita síntesi de Summers. A A Clutch of Vampire, McNally va fer la seva 
pròpia traducció dels textos de Map i Newburgh, encara que l’elecció de les 
seves paraules delaten un deute amb el text de Summers.

William de Newburgh i la Historia Rerum Anglicarum

William de Newburgh, també conegut com William Petit o Parvus, va nàixer el 
1136 i visqué a la comunitat canònica agustina de Newburgh a Yorkshire, on 
va ingressar poc temps després del 1145 i morí allí potser el 1198 [Hamilton 
1856; Stevenson 1856].
Historia Rerum Anglicarum o La història dels afers anglesos, cobreix un 
període des de la conquesta normanda en el 1066 fins el 1198. La data més 
tardana és considerada habitualment com la de finalització del text. El treball 
sobreviu en cinc manuscrits, només amb petites variacions entre ells i sense 
cap canvi en el sentit general del text. L’escrit fou publicat l’any 1567 i una 
altra vegada en els anys 1610, 1719 i 1856 [Gorman 1960; Hamilton 1856; 
Newburgh 1920; Stevenson 1856; Summer, 1929].
El text de Newburgh difereix d’alguns dels més famosos historiadors medievals 
com Geoffrey de Monmouth i Gerald de Gal·les, sent citat per les seves 
«serioses i raonables» observacions i el «clar i sobri» estil [Hamilton 1856; 
Stevenson 1856]. Es pensa que Newburgh fou fidel als fets, mentre que altres 
historiadors estan més interessats a fer una bona narració. Stavenson nota 
que hi ha revisions més tardanes d’algunes seccions, però no especifica 
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la seva extensió. Newburgh explícitament esquiva les «ridícules ficcions» 
d’historiadors tals com Monmouth, qui va escriure força sobre el rei Artús i 
Merlí, escarrassant-se amb obtenir una més acurada descripció històrica de 
les traduccions de Sant Gildes i del venerable Sant Beda, en lloc de posar 
una «tesi mística» [Stevenson 1856: 397].

Map i la De Nugis Curialium

Walter Map fou un «moderadament ben conegut» clergue gal·lès i hi ha una 
imatge d’ell en una manuscrit il·lustrat (Ms. Francès I, vol 1, f.82) guardat a 
la biblioteca de la John Rylands University a Manchester, prenent notes del 
rei Artús [Brooke et al., 1983: xiii]. Gran part de la seva fama es deu a la falsa 
atribució de cert nombre de textos «grollers» en llatí i en francès, però no 
fou de cap manera un individu fosc [Brooke;  James; Mynors 1983: xiii]. Va 
nàixer probablement entre el 1130 i el 1140 i visqué fins la primera dècada del 
segle XIII. En el punt culminat de la seva carrera fou ardiaca d’Oxford sota la 
protecció del rei Enric II i seria el que nosaltres consideraríem un «acadèmic i 
funcionari» [Brooke;  James; Mynors 1983: xvii-xix]. Es fa notar que era amic 
de Geoffrey de Monmouth i Gerald de Gal·les, ambdós historiadors famosos 
per llur preferència per l’espectacle per sobre de l’exactitud. Brooks, en la seva 
edició del text de Map de 1983, va fer tot el que va poder per anomenar Map 
«un mentider expert» i el seu treball un «llegat confús d’una ment confusa», 
suggerint que en el millor dels casos De Nugis és «un esborrany» i fa notar 
que «no està totalment desproveït de finalitat i sentit com comunament s’ha 
suposat» [Brooke; James;  Mynors, 1983: xxi, xxix, xxx, xxxiii]. Tanmateix hi 
ha un contundent entusiasme pel retrat que fa Map de la vida medieval i el 
seu enginy com a narrador i escriptor satíric.
El De Nugis Curialium o Trivialitats cortesanes és majoritàriament una 
col·lecció d’interessants narracions i anècdotes compilades probablement 
de manera pòstuma, o almenys no acabades en el moment de la seva 
defunció. I és la seva única obra conservada o coneguda després que tots 
els errors d’atribució hagin estat rebutjats. Ha sobreviscut en un manuscrit 
de la Biblioteca Bodleian de la Universitat d’Oxford (MS Bodley 851 (3041) 
que inclou un text del famós poema Piers Plowman.
Walter Map és un problema en el millor dels casos. Sàtira, confusió i ficció 
intencionada, calculat per a «preservar la seva reputació mitjançant la mentida» 
sembla ser l’eina de l’ocupació de Map [Brooke; James;  Mynors, 1983 xxxvi]. 
Com pensar que un text tant ostensiblement frívol com el de Newburgh és 
sincer? Especialment quan el text prové d’algú íntimament vinculat amb el 



150 151

que anomenaríem la tradició cavalleresca i l’amor cortès, com es representa 
en les obres d’Andreu Capellà (Andreas Capellanus) i d’altres.
Hi ha dues raons convincents per  apropar-se en detall a Map i Newburgh. 
La primera és la connexió cèltica. Newburgh ataca obertament les tradicions 
cèltiques, intentant ser un historiador objectiu. Mentre que Map està 
explícitament lligat a la branca gal·lesa de les tradicions cèltiques per diversos 
fronts. També, la tradició gal·lesa està profundament vinculada a la tradició 
artúrica i a la recerca mística del Sant Graal. A més ambdós autors inclouen 
narracions vampíriques en els seus textos. Ells són contemporanis, registren 
relats similars, per bé que des de diferents perspectives i amb intencions 
diferents; l’objectiu de Map és principalment entretenir i el de Newburgh és 
instruir. També, és la connexió cèltica la que els uneix, sis segles més tard, 
amb autors tals com Le Fanu i Stoker, d’entre d’altres.
El segon vincle és l’interès en temes celtes i medievals en el segle XVIII i XIX. 
Molts erudits d’aquest període van canviar la seva orientació des de l’estudi 
de la història clàssica a una recerca formal de la Bretanya Anglosaxona 
medieval. S’afegeix que els poetes preromàntics i romàntics cercaven fonts 
d’inspiració en l’obscur passat del textos britànics.
Hi ha dues raons principals per les quals Map i Newburgh han estat 
menystinguts pels nostres pensaments contemporanis sobre vampirs. La 
primera és el fet que ells escrigueren, no només en llatí, sinó en llatí medieval. 
Encara que això no fou una gran dificultat per als escriptors victorians – i podria 
suggerir potser una influència més àmplia en la literatura vampírica victoriana 
del que pensem– , pocs especialistes en vampirs després de Summers han 
tingut l’habilitat de llegir en llatí. 
El segon motiu és que tant el treball de Map com el de Newburgh s’ha 
mantingut relativament fosc fins el segle XIX, en comparació d’altres 
historiadors medievals com Geoffrey de Monmouth, Wace i Gerald de Gal·les 
que foren figures influents per als escriptors de les darreries medievals i 
primers de l’època moderna tals com Layamon, Thomas Malory, Shakespeare, 
... No obstant això, no hi ha cap raó per assumir que Map i Newburgh no van 
tenir cap influència en el vampir del segle XIX. I una recerca futura podria 
revelar-ne connexions.
Amb la finalitat de començar a rectificar aquesta situació i potser ressuscitar 
Map i Newburgh per als entusiastes del vampir, el nucli del meu treball és 
presentar una traducció recent de les seccions de llurs escrits que interessen 
als especialistes en literatura vampírica. Jo desitjo que això donarà lloc a un 
renovat interès en aquesta important, però sovint oblidada contribució al cànon 
vampíric. La traducció està acompanyada d’uns comentaris crítics de les 
influències potencials de Map i Newburgh sobre posteriors conceptualitzacions 
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dels vampirs, així com una contextualització de les seves històries dins de 
l’ambient contemporani. 

La traducció de Summers

No hi ha bibliografia a The Vampire in Europe de Montague Summers, tot i que 
sí copioses notes, de totes formes inconsistents d’acord amb els estàndards 
contemporanis. Tanmateix, a The Vampire, Kith and Kin, Summers cita tant 
les edició de James de 1914 com la de Tupper, Bladen Ogle (1924) com 
a fonts per a De Nugis. Per a Newsburgh, Summers cita l’edició de Hans 
Claude Hamilton de 1856 de Historia Rerum Anglicarum: Recensuit en llatí. 
No cita referències de cap traducció i una ràpida comparació de les versions 
disponibles suggereix que ell va fer la seva pròpia traducció de l’edició de 
Hamilton.
Summers no fa una citació de Map i Newburgh a Kith and Kin, però ell executa 
clarament el seu programa: The Vampire, his Kith and Kin serà en breu seguida 
de The Vampire in Europe, «obra en la qual jo he recollit ...  nombrosos casos 
vells i nous de vampirisme, específicament il·lustrant la influència i les etapes 
en la tradició d’Anglaterra i Irlanda... i moltes altres terres». En aquest volum 
es trobarà relatat en detall casos famosos com el d’Arnold Paul, Stanoska 
Sovitzo, Millo l’hongarès, els vampirs de Temeswar, Kisilova, Buckingham, 
Berwick, Melrose Abbey, Croglin Grange i molts altres. 
No he tingut oportunitat de comprovar la rica bibliografia de Summers 
sobre referències a Map i Newburgh. Els textos potencialment significatius 
inclouen: El Key to Vampyrology, Witchcrafte & Dæmonologie for Guidance of 
ye Slayers de Erah (The Watchers' Society, Cambridge, 1751) i  el Vampires 
and Vampirism de Dudley Wright (1914). És important notar que Frayling a 
Vampyres qualifica d’irregulars els treballs de Summers i Wright i descriu 
els seguidors del primer com a «servils» [Frayling 1991: 5, 424]. De fet, la 
biblioteca de Summers fou comprada per Devendra Varma i roman encara en 
possessió de la seva família. Dissortadament, segons el fill de Varma, Herman, 
la biblioteca està encara en caixes i no ha estat catalogada [Varma 2003].
 

Newburgh a Summers

En el cas de Newburgh, Summers només fa referència en la secció 2, capítols 
14, 27, 28 i la secció 4, capítol 12. Consultant la traducció Tupper/Olge de 
1924, notem que la segona divisió, 13, i en endavant la secció 8 (similar al 
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capítol II13), i el capítol 10, també conté valuoses consideracions. La traducció 
de Summers és força consistent amb altres fonts que hem consultat, diferint 
en algun interessant punt. La inclusió de la paraula «incorrupte» en relació 
a un cos exhumat en la narració que es situa Buckinghamshire i la seva 
generalització de l’ambigu títol de «Castell d’Alnwick» (Alnwick Castle) són dos 
exemples obvis [Summers 1929: 81, 85]. Només s’utilitza un cop la paraula 
vampir (vampire) en una secció de la traducció de Newburgh. En un sol cas 
Summers utilitza la paraula «vampir» per al llatí «sanguisuga», «...ells es van 
adonar que aquest vampir ... havia engreixat gràcies a la sang de molta gent 
pobre» [Summers 1929: 38]. La traducció que fa Stevenson de Newburgg 
és menys específica, encara que apunta en una direcció que, des de la 
nostra perspectiva, sembla suficientment vampírica: «... posat al descobert 
el cadàver, inflat enormement, amb exageradament turgent i amarat en la 
sang [Stevenson 1856: 661]. Per alguna raó, no queda clar que fa Stevenson 
amb «sanguisuga». L’especialista en anglès antic James P. Carley identifica 
«sanguisuga» amb «xuclasang o una sangonera» (Carley 2003b).
D’igual manera que d’altres medievalistes, Stevenson fa notar que no està 
clara la  localització del castell d’Alnwick. L’anomena «Castell d’Anantis», 
encara que suggereix que podria ser Annan o Annand a Dumfriesshire. O 
possiblement el castell d’Annand que va pertànyer a la família de Bruce2 
[Stevenson 1856: 661].  Comparat amb Stevenson, Summers embelleix el 
text amb el tipus de comentaris esperats en un entusiasta dels vampirs. En 
diversos punts, Summers alterna la traducció i els comentaris sense indicar-
ho clarament en el text. És llavors on es fan totes les referències explícites 
al vampir. 

Map a Summers

La secció que es centra en Walter Map conté nombrosos comentaris interpolats 
que podrien confondre a un lector casual sobre els autèntics continguts 
vampírics en el text: «I aquest curiós i alhora fascinant treball, el qual exhala 
el veritable esperit de l’Edat Mitjana, el De Nugis Curialium d’una encara més 
curiosa persona, Walter Map, disposa de diversos relats de Vampirs, i a més 
prova que la tradició era molt forta a l’Anglaterra d’aquell temps» [Summers 
1929: 88]. Fem notar que altres especialistes es refereixen a Map com el 
senyor de la mentida. Quan discutint la narració d’Eric Wilde de la següent 
pàgina inclou el següent passatge: «els passeigs dels esperits i ... tropes de 
dimonis apareixen de nit, i veure’ls és la mort, i bandes dríades i vampirs» 
[Summers 1929: 89]. No he pogut identificar aquest passatge com de Map. 
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Sembla ser una citació d’una altra font, però, per a un lector fortuït, semblaria 
com si la narració fos de Map. Les contínues afirmacions de Summers que 
aquestes històries són sobre vampirs i l’ambigüitat sobre on acaba la traducció 
i comença la traducció fan fàcil al lector creure que Map i Newburgh narren 
històries de vampirs. Ara bé, per a crèdit de Summers, fa votar que «no hi ha 
cap menció a relats de fantasmes i vampirs» per part d’historiadors medievals 
de llavors, encara que continua dient que «la tradició del vampir te la trobes en 
qualsevol lloc i aquest fet és el més remarcable quan considerem les històries 
de William of Newburgh i Walter Map i per consegüent, com de notable era 
la creença en èpoques anteriors [Summers 1929: 99].

La versió de Glut basada en la de Summers 
 

L’obra de Glut True Vampires of History (1971) està dedicada a Summers. I 
encara que Glut introdueix alguns errors tipogràfics menors, sembla haver 
copiat seccions de The Vampire in Europe i haver-ne resumit d’altres. La 
dificultat és que el format d’aquesta obra no deixa clars el límits de què és 
traducció i què és una interpretació de Summers. No hi ha marques de citació 
o d’altres indicadors d’on acaba la traducció. Com a resultat, Glut sembla haver 
incorporat text de Summers sense comprovar que pertany a Map i Newburgh 
i que a Summers, Glut no qüestiona Summers, afirmant que «el vampirisme 
va ser intens a Anglaterra durant el segle dotze. A De Nugis Curialium de 
Walter Map, ... nosaltres trobem diversos escrits de vampirs anglesos...» [Glut 
1971: 17]. Continua incloent una citació del text de Summers sobre «bandes 
de dríades i vampirs» desconeixent que probablement és una referència a 
un altre text [Glut 1971: 18]. Glut realitza un canvi interessant referent a la 
segona divisió de Maps del capítol 14 on ell anomena el dimoni «un vampir 
diabòlic ...» i  es refereix a ella com un vampir en tres ocasions [Glut 1971: 
20-21]. Entre d’altres coses, també afegeix títols de secció com «El marit de 
l’amic», «Sobre el vampir de Berwick», «Vampirs de l’abadia de Melrose i el 
castell de Alnwick» [Glut 1971: 23, 27, 30].

La versió de Melton

Com ja he mencionat, el meu primer contacte va ser quan em vaig topar amb 
el títol de Melton per a l’obra de Map com De Nagis en lloc de Nagis en llatí. 
L’Encyclopedia és interessant ja que manté viu en anglès el coneixement 
sobre Map i Newburgh, i és una eina valuosa per aquells que tenen un interès 
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general en allò que van escriure i no necessiten una versió acurada. Però les 
seves no són diferents a allò que va escriure Summers i en algunes situacions 
depèn primàriament de Glut més que de Summers. Les seccions referents al 
castell d’Alnwick, Berwick, l’abadia de Melrose són extractes de Glut [Melton 
1994: 11; 45; 399]. Les entrades sobre vampirs del Regne Unit i William de 
Newburgh citen ambdues a Summers i Glut [Melton 1994: 615-617; 682-683]. 
Wlater Map no té entrada pròpia. 
Curiosament, Melton diu que les narracions de Map i Newburgh, tal i com 
apareixen a Summers i Glut «contenen molts elements dels clàssics contes 
de vampirs de l’Est d’Europa, però que hi manca un element essencial, cap 
referència a veure sang» [Melton 1994: 616. Com he fet notar prèviament, tant 
Summers i Glut usen el terme «vampir» el qual podria no ser una referència a 
bevedors de sang, però és bastant clar, independentment de com sanguisusa 
hauria de ser traduït. Igualment l’expressió de Summers «... ells es van adonar 
que aquest vampir ... s’ha engreixat de la sang de molta pobre gent» és força 
poc ambigua.
En l’edició revisada i ampliada de l’obra de Melton de 1999, De Nugis encara 
està escrit De Nagis, i Map encara no justifica una entrada.

McNally

La traducció de McNally a De Nugis és interessant perquè ell substitueix de 
forma regular la paraula vampir a la història del dimoni que és atrapat ferint 
els coll de bebès. Sembla com si ell seguís la guia de Summers a interpolar 
la paraula vampir en diversos punts. Tot i que en la traducció McNally no 
hi ha consum de sang reial [McNally 1974: 33-36]. Però encara que sembli 
estrany no aprofita l’oportunitat de traduir sanguisuga com a vampir, sinó 
que el deixa sense traduir i l’acompanya de la paraula «xuclasang» entre 
claudàtors [McNally 1974: 39]. 

Conclusió

No és suficient dir que tots hem de seguir la interpretació dels medievalistes i 
llatinistes del que van dir Map i Newburgh. Carley (2003a) em va assenyalar 
que cap medievalista considera que Map o Newburgh facin cap referència 
als vampirs de manera implícita o explícita. A més podem indicar que no 
hem trobat fins ara literatura fora de Summers, Glut i Melton que faci aquesta 
connexió. Igualment, els medievalistes tenen present l’interès en aquests 
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textos per als investigadors sobre vampirs [Carley 2003a] i tracten la connexió 
en qualitat humorística i hipotètica. Dit això, nosaltres definim el terme dins del 
nostre camp i depèn de nosaltres arribar a una conclusió de la rellevància dels 
escrits de Map i Newburgh sobre la literatura vampírica posterior. Això només 
es pot aconseguir amb l’estudi crític sobre els textos originals, les traduccions 
disponibles i sobre qualsevol investigador que segueixi submisament a 
Summers i les seves interpolacions imaginatives i creatiu redactat.
Tanmateix, la pregunta més important és per què aquestes històries apareixen 
al final del segle XI i registrades en llatí, la llengua de la gent culta, només per 
desaparèixer dels registres d’Anglaterra durant els següents 600 anys?  

Notes

1 Agraïm al professor James Carley, a la professora Elizabeth Miller, a Sara 
Hayday i a Benjamin Lefebvre per la seva ajuda en aquests article. 
2 Família descendent de Robert de Bruce (mort en cap el 1094?), un cavaller 
normand  que va arribar a Anglaterra amb Guillem I el Conqueridor.

      Jason Nolan 
      
 
Aquest text és una adaptació autoritzada de la conferència llegida en la 3a Conferència 
Mundial de Dràcula, Sighisoara, Romania, maig de 2003, amb el títol «Vampiric Literary 
Antecedents in 14th-Century English-Latin Texts: Walter Map’s De Nugis Curialium 
and William of Newburgh’s Historia Rerum Anglicarum». Versió catalana: Josep Figols 
i Jordi Ardanuy.
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El cas de Dorothea Pihsin

El cas de Dorothea Pihsin [Hamberger 1992; Kreuter 2001] o Pissin [Rauch 
2008] és pràcticament desconegut als Països Catalans, potser perquè 
tampoc abunda la informació en les fonts anglòfones i encara menys en 
les francòfones. Tanmateix, es tracta d’un dels successos més importants 
de represàlies contra els vampirs pel fet de disposar de documentació 
administrativa sobre l’execució del cadàver, en concret l’Attest vom 17. 
Februar 1753 (Atestat del 17 de febrer de 1753) i l’Untersuchungsbericht von 
28. Februar 1753 (Informe d’investigació del 28 de febrer de 1753) [Margot 
Rauch 2008]. Ambdós documents es troben als Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
(Arxius estatals d’Àustria)1. Desgraciadament, per a la preparació d’aquest 
article només hem comptat amb la versió impresa del segon document 
[Hamberger 1992: 88-92]2, que és el document que transcrivim aportant la 
informació complementària de què disposem.  
El successos tenen lloc a la tardor-hivern de 1752-1753 a la població minera 
de Kapnick3, a uns 25 quilòmetres a l’est de Nagybanya4, –actualment Baia 
Mare, sota sobirania romanesa–. Nagybanya havia prosperat gràcies a les 
seves mines d’or i d’argent, així com per l’impacte de les fàbriques d’encunyar 
moneda. A l’informe que presentem del 28 de febrer es dóna notícia de 
l’execució pública del cadàver de Dorothea Pissin 8 dies abans.
El text està escrit en alemany de mitjan del segle XVIII. Les dificultats 
lingüístiques experimentades en la traducció ens fan assenyalar que aquesta 
versió ha de ser considerada provisional, fins que pugui establir-se una de 
definitiva. Els termes en llatí presents no s’han mantingut en la traducció. 

«Al Molt Honorable Imperial i Reial Comitè de Direcció d’afers de mines i 
moneda, a les seves Excel·lències i Gràcies, als Magnífics i Excel·lentíssims 
Senyors, pel que concerneix a una xucladora de sang, en conformitat a la 
causa que se celebrà en Seu del Senyor el dia 20 d’aquest mes a Kapnick5, 
pel jutge executor sobre el mateix cadàver referent al procés funerari fallit. Per 
presentar l’humil informe a les seves Excel·lències i Gràcies, serà necessari 
procedir a exposar de forma molesta els fets reals des del seu inici.
I així el Reial i Imperial establiment miner de Kapnick es va veure afectat per la 
mala fortuna l’última tardor, quan els propis residents morien en major nombre 
del que havia succeït fins llavors. Però com que aquests accidents també 
van afectar alguns miners reials, com si no s’haguessin comès errades, el 
mateix metge de la mina i de campanya es va implicar de forma estricta amb 
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gran diligència a cuidar els malalts. Ja a mitjan de desembre es va prendre 
la mesura d’enviar a Kapnick l’apotecari i metge de Nagybanya6 junt amb 
el cirurgià de camp de Felsobanya7, tant per  investigar sobre l’origen de la 
malaltia i dels mitjans necessaris per guarir-la i salvar la vida dels malalts, així 
com per aconsellar sobre el tractament al cirurgià dels miners i de campanya 
de Kapnick ja esmentat. Però encara que el mal es va calmar, calia veure 
si calia prendre mesures contra el mal contagiós localitzat a Kapnick, com 
s’havia dit supra.
Però a l’hivern, van morir dues persones més al gener i a l’entorn del 16 
de febrer tres altres treballadors havien trobat la mort. S’havien queixat de 
calfreds, amb una mica de sang a la seva saliva, manifestant dolors de ventre, 
àdhuc quan només havien transcorregut tres i quatre dies respectivament 
entre l’instant en el qual estaven sans fins a la mort. Tampoc no es podia 
establir realment una causa d’aquest trist accident i igualment s’observava 
aquest mal en diverses parts. I excepte alguns casos en nens i dones, per 
així dir-ho, només afectava miners reials. 
Això va exigir la desagradable necessitat d’atacar l’assumpte amb la seriositat 
correcta i amb tal finalitat el 17 del mateix mes va ser obert el cos sense vida del 
miner Joh. Jablonovski8 mort el 16, un home de vint-i-sis anys que havia estat 
sa i fort. L’observació del cadàver la van realitzar els tres metges i cirurgians 
de Nagybanya, Felsobania i Kapnick9 en presència d’oficials miners, però no 

Nagybanya
KapnickFelsobanya

Mapa actual amb la situació 
de Kapnick (Cavnic), 
Nagybanya (Baia Mare) i 
Felsobanya (Baia Sprie).
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es va poder trobar en ell cap causa de mort, excepte que en tot l’interior del 
cadàver, ni tan sols en el cor seccionat, es podia trobar ni una gota de sang: 
més aviat es podia veure que tot el cos estava ple amb una certa quantitat 
d’aigua. En conseqüència, es va treure de seguida la conclusió que devia 
estar relacionat de manera obscura amb un xuclasang10, com en els relats 
antics. Aquesta idea era sostinguda per alguns dels habitants de Kapnick i 
van sortir a la llum els temors sobre el període nocturn, i volien culpabilitzar 
especialment dues dones mortes, anomenades Dorotheam Pihsin i Annam 
Tonnerin, la primera de les quals va ser enterrada el 13 d’octubre; i, la segona, 
el 10 de novembre de 1752, perquè explicaven que les morts al lloc s’havien 
incrementat després de morir aquestes dones.
Com a conseqüència, després de rebre les notícies de la culpabilitat de les 
dones, vàrem acordar dirigir-nos a Kapnick el dia 19 junt amb dos membres 
jurats del Comitè. El mateix dia 19 es va realitzar la inquisició amb els 
juraments i, d’acord amb els testimonis, vam romandre en el lloc on la men-
cionada Dorothea Pihsin havia estat sepultada. Però, a causa de fer-se fosc, la 
Inquisició no va continuar amb el procediment i no es va seguir amb l’obertura 
de les sepultures que ja s’havia acordat aquell mateix dia. Es va considerar 
necessari abans que res, establir vigilants en el cementiri durant la nit.
L’endemà, o sigui el 20 del corrent, després de sentir un servei religiós, es 
va procedir amb Dorothea Pihsin, que havia estat enterrada feia 129 dies i, 
finalment, també el de l’Anna Tonnerin, la qual havia estat enterrada feia 105 
dies. Es van obrir les tombes i això en presència dels tres metges de campanya 
que havien d’examinar-los, però el que es va trobar, és que el cadàver de 
l’Anna Tonnerin havia estat ja totalment atacat per la descomposició, mentre 
que en el cas del cos de la Dorothea Pihsin la cara estava de fet corrompuda, 
però les mans i els peus estaven de tal forma, com es troben els de la gent 
viva i sana, frescos i vius, però no tant com romania la part superior del cos, 
que estava completa; i, el sudari, amb el qual estava embolicat el cos, era 
tacat amb sang fresca a l’entorn del coll. 
Amb posterioritat a tals exàmens, es va retornar de nou a l’allotjament i després 
de celebrar consulta, es va reconèixer que Anna Tonnerin era innocent. En 
contrast, es va decidir deixar que es realitzessin incisions en el cadàver de 
la Dorothea Pihsin, ja esmentada diverses vegades i, en realitzar-les, es va 
trobar que la carn estava barrejada amb sang fresca. Per tant, concorrent 
circumstàncies força extraordinàries en aquest cadàver que havia jagut sota 
terra durant 129 dies, afegint-hi les declaracions jurades sobre l’enterrada 
Dorothea Pihsin amb les denúncies dels testimonis que en la seva presència 
Pihsin havia comès sortilegis i xuclat la sang, es va fallar que fos desenterrada 
del cementiri i cremada en una foguera per la mà de l’executor.
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El judici sobre el cadàver esmentat diverses vegades va tenir lloc llavors el 
dia indicat davant el tribunal, així com davant dels vigilants als quals s’havia 
manat que fossin presents durant l’execució, de tal forma, que quan el cadàver 
va ser cremat al patíbul, la sang va sortir del mateix en petita quantitat. De tal 
forma llavors vam procedir a Kapnick, prenent totes les precaucions possibles, 
incloent-hi una especificació addicionalment que afectava des de la Dorothea 
Pishin, molt toquetejada des del dia de la seva mort, fins als cadàvers de tots 
els miners reials morts de manera que fossin completament executats. I hem 
d’informar humilment que, des del moment de les execucions, en virtut de les 
notícies últimes i més recents, la població sencera de Kapnick es troba en 
saludable prosperitat. I, des de llavors, només un miner reial, que havia ajagut 
perillosament en el lloc abans de l’execució, va morir el 22 del present.
A causa de les morts prèvies localitzades a Kapnick estava molt estesa en 
els territoris veins de Comitat de Marmaross11  i el districte de Kövar12, la mala 
reputació d’un ésser de Kapnick que havia provocat un mal tan contagiós i, a 
causa d’això, la gent dels pobles adjacents ja no s’acostaven més a la mina 

Reproducció del full 20 del 
manuscrits originals conservats 
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Staatsarchiv de Viena. 
Font: [Rauch 2008].
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de Kapnick, per això es va considerar necessari abans que res, i així es va fer, 
d’enviar, tant al Vice-prefecte del Comitat de Marmaross, com al Vice-capità 
del districte de Kövar, una informació versemblant de les circumstàncies ac-
tuals a Kapnick, així com fer-los-hi el requeriment, que facin saber als pobles 
veins a Kapnick mitjançant missatgers, que no ja han de témer més cap atac 
del mateix mal contagiós. La qual cosa llavors, segons el document adjunt 
del senyor Stephans Sarmasagi, Vicecapità del preuat Districte de Kövar 
(que aquí es va trobar tanmateix en l’escrit de resposta adjunta en origen), 
se’n pot concloure immediatament que, a causa d’una malaltia contagiosa 
perenne a Polònia, ja havia estat advertit no admetre ningú sense passaport 
al Districte de Kövar. A causa d’això llavors també des d’aquí, en correspon-
dència amb les precaucions preses pel Comitat de Marmaross i pel Districte 
de Kövar, es prendran les precaucions necessàries, per no trigar a presentar 
deferencialment un exhaustiu informe servicial, fins i tot si es continua, i així 
ho esperem, rebent cada vegada millors notícies, tot l’exposat recomanem 
humilment al vostre favor i gràcia, obedient en el major respecte13.

Nagybania, 28 de febrer de 1753,

A les vostres excel·lències i gràcies, als nostres graciosos i magnífics senyors, 
als senyors, el vostre humil i respectuós,
Frantz v. Gerstorff, Inspector
Joseff Brunner, Mestre de moneda, 
Michael Roga, jutge de la cort»

Notes

1 Untersuchungsbericht von 28. Februar 1753 i Attest vom 17. Februar 1753, 
Viena, Österreichistes Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Münz- 
und Bergwesen, rote Nr. 90, fol. 1-13 und 20. 
2 «Berich der Nagybanyer Inspektoren (28. 2. 1873)», text 25. El cas ha estat 
analitzat recentment per Kreuter [2001: 122-123].
3 En hongarès se la coneix com Kapnikbánya (La mina de Kapnik; veure 
nota 4) i actualment en romanès Capnic en la forma local i Cavnic en l’oficial. 
Sembla que el nom de la població procedeix del terme eslau kopanе – o 
kopaonik –, cavar. Les activitats mineres a l’indret estan documentades des 
de l’època romana. 
4 Nagybánya. Amb denominació hongaresa. De nagy, gran; i Bánya, mina.
5 Conservem el nom de la població en alemany que apareix en el text.
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6 Fem servir la versió hongaresa que apareix en el text, sense accentuar. 
7 Felsőbánya seria la forma correcta en hongarès (Mina superior).  En 
alemany  s’anomena Mittelstadt, tot i que en el text no s’utilitza aquesta 
forma. Correspon a l’actual Baia Sprie, a Romania. 
8 Johan Jablonosvskis diu Marga Rauch [2008].
9 Es tracta de Casimir Wallendorffer, Georg Adam Bermiller i Georg Andreas 
Rautscher segons figura en el certificat emès el 17 adjunt a l’informe [Rauch 
2008]
10 Al certificat els cirurgians declaren que la mort de Jablonovski «va tenir lloc 
per obra de bruixeria o per haver-li xuclat la sang». [Rauch 2008]
11 En el moment de l’informe el regne d’Hongria estava organitzat en 57 
vármegye o comitatus, en llatí. Un era el de Marmaross, Máramaros, Marmatia, 
... Actualment pertany al nord-est de Romania i una altra part, a l’oest 
d’Ucraïna. La capital era l’actual Sighetu Marmaţiei, coneguda en alemany 
per Maramureschsigeth o Siget i en hongarès per Máramarossziget.
12 Kovar o Chioar, actualment Ţara Chioarului, al sud de l’actual Judeţ de 
Maramureş a Romania. Pertanyia al Comitat d’Szatmár.
13 Rauch [2008] afegeix que l’Administració competent [Ministeriums] anota el 
6 de juny que, certament s’atorgarien els diners demanats per les despeses 
de la investigació, «tot i que no podem aprovar la supersticiosa execució d’un 
cadàver de la suposada xucladora de sang». 

      Lluïsa Romero
      Jordi Ardanuy

(Original rebut el 23 de setembre de 2010)
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