
9

L’UPIR
No 2  Octubre - Desembre 2004

EL MÓN DE LA CREENÇA EN ELS VAMPIRS

MÉS DE VAMPIRS, SI US PLAU

Nosferatus, dràcules, vampirs...Diversos noms per designar un mateix per-
sonatge. Un vampir és un vampir – i això està clar –, però no tots els vampirs
són iguals i, com per a gustos es feren els colors, d’això s’encarregà precisa-
ment la cinematografia del segle XX.

En el primer article que escriguí per a Terror Universal es tractà el mite del
Dràcula clàssic –noteu la meua debilitat per aquest personatge –, en el qual
es ressenyà, sobretot, als seus dos màxims exponents: Bela Lugosi i
Christopher Lee.

Però, no podem obviar l’evolució que ha sofert el vampir al llarg de totes les
versions realitzades per molt distints directors i, per descomptat, en moltes
èpoques diferents. I és que, aquests són els dos factors claus per estudiar
l’evolució dels personatges tipus dins del gènere del terror: la influència de
l’estil del director i també l’època i soxietat en la qual s’emmarca el film.

I són, així mateix, aquests dos factors en què m’he basat per a la investiga-
ció sobre l’evolució dels personatges tipus en la cinematografia.

Doncs bé, si en l’anterior ocasió es reflexionà sobre la caracterització del
vampir clàssic, en aquesta ocasió es parlarà del Dràcula modern, prenent
com a exemple dues pel·lícules representatives de la dècada anterior: En-
trevista amb el vampir i Dràcula de Bram Stoker.

Sobre els efectes especials i el maquillatge, hem de ressenyar que va ser el
propi fill de Francis Ford Coppola, Romà Coppola, qui es féu càrrec de su-
pervisar-los i de dirigir la segona unitat, tasca que es traduí en l’aparició del
seu nom en els títols de crèdit.
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Per a la seua versió Francis Ford Coppola optà per tirar mà d’uns trucatges
senzills, com per exemple, els espills i mussolines utilitzats per projectar
imatges. I encara que sembli que no tenia intenció de realitzar espectaculars
efectes especials, sí que hagué de comptar amb l’ajuda de l’alta tecnologia
per a la mutació final del vampir en humà, la qual fou rodada amb una tècni-
ca de simulació per ordinador anomenada Morphing.

El maquillador Greg Cannom i els assistents Matthew Mungle i Stuart
Artingstall van ser els encarregats d’elaborar totes les caracteritzacions i
canvis d’imatge (ancià, home-llop, home-rat penat, etc.), en els quals es
transformava Dràcula.

Gary Oldman, l’actor escollit per interpretar el vampir, aportà una idea bona
per al seu personatge, durant el procés de maquillatge. Segons conta l’actor:
«Volguí donar-li a la meua cara un to molt blanc perquè Dràcula es conver-
teix en un jove d’aspecte físic diferent i jo no volia veure’m tan pàl·lid. Al
final, arribàrem a un acord».

En canvi, Entrevista amb el vampir demostrà una gran posada en escena en
tots els sentits. I comptà per a això amb una gran direcció artística encarre-
gada de la recreació de l’època.

A diferència de Coppola, Neil Jordan sí que emprà efectes digitals. En pa-
raules del propi director, «amb la tecnologia informàtica [...] els efectes es-
pecials són perfectes. És realment l’avanç més notable des del color. La
usàrem per construir paisatges, vistes i ciutats que existiren en altres èpo-
ques i que no es podrien de cap manera fotografiar avui en dia». La majoria
dels efectes especials usats per a aquesta pel·lícula, hagueren de comptar
amb el suport de la tecnologia digital, per la qual cosa es comptà amb la
pròpia empresa del maquillador Stan Winston, la Digital Domain.

Winston prengué com a base la novel·la d’Arrisse per crear el personatge.
No fou gens fàcil crear una imatge diferent a totes les anteriors i és que, com
diu Winston «tot el món vol fer quelcom  diferent i únic, alguna cosa que no
s’haja vist anteriorment, però si treballes al territori del vampir estàs limitat
per certes regles».

Stan Winston posà especial interès en tres característiques per aconseguir
un vampir diferent: el vampir havia d’aparèixer amb la pell translúcida; es
desterrà el clixé dels típics claus (la grandària de les dents només canviava
quan anaven a mossegar); el vampir era tremendament seductor, per la qual
cosa es féu insistència en els ulls i en el somriure. Per a això, es crearen
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unes lents de contacte especials anomenades animal eyes, que aconsegui-
en donar al personatge un efecte de depredador.

No obstant això, com pot comprovar-se, els efectes especials de tecnologia
digital es posaren al servei dels personatges, com les transformacions de
Louis i Claudia en vampirs utilitzant el citat efecte morphing.

És obvi que les diferències entre els primers vampirs del cine i els més
moderns, ve marcada per l’ús no sols ja dels efectes digitals, sinó també per
l’evolució de les tècniques de maquillatge.

Encara que tampoc podem oblidar, és clar, els dos factors claus als quals
férem al·lusió al començament de l’article: les influències tant de l’estil del
director com de l’època en què es realitza la pel·lícula. Si de Bela Lugosi a
Christopher Lee, ja trobem traços diferenciadors, què dir quan apareix en
pantalla aqueix Dràcula gentleman de Gary Oldman.

Traducció autoritzada. Versió original: «Más vampiros, por favor» a: Terror Universal, (març 2002),
<http://www.cinefantastico.com/terroruniversal>. Sara Rodríguez es llicenciada en Comunicació
audiovisual i està acabant la tesi doctoral sobre la caracterització de personatges en el cinema d’
Horror.

  Sara Rodríguez Mata

REVISIÓ CRÍTICA DE

Le Vampire dans la littérature
du XIXe au XXe siècle

Amb ocasió del centenari de Dràcula s’han multiplicat els estudis sobre vam-
pirisme.  L’apassionament, certament, s’ha calmat una mica, però se seguei-
xen veient aparèixer regularment monografies i treballs col·lectius que re-
prenen, amb més o menys èxit, els hàbits de la gent hematòfaga.

En el transcurs dels últims mesos, per exemple, s’ha pogut llegir Visages de
vampire (Cares de vampir), dirigit per Bárbara Sadoul1, Vampirs. Retrats d’una
ombra, sota la direcció de Llija Silhol2, els Vampirs: autòpsia d’un mite, de
Claude Lecoutex3. I heus aquí, avui, una obra de Sabine Jarrot, doctora en
sociologia que ha destacat, entre altres, en el resum de la Literatura i les
arts, vertader monument quadripartit orquestrat per Florent Montclair4.


