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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.



12

 
Com ja es podia esperar, l’autora proposa una aproximació sociològica de la
figura vampírica, sustentada per la convicció que el social pot aclarir l’obra
d’art i que, recíprocament, l’obra d’art permet explicar el social.

Si sembla difícil trobar les causes dels fonaments d’aquest estudi diacrònic,
ens preguntem sobre les raons que han portat a Sabine Jarrot a reduir de tal
manera el camp de la seva exegesi. En efecte, ella escruta les mutacions
sofertes pels vampirs literaris des del segle XIX, però limita el seu propòsit a
quatre característiques desgraciades: narració, estatus social, aparença físi-
ca, mitjans de protecció de destrucció.

Per proporcionar la mesura justa d’aquesta metamorfosi hauria estat neces-
sari, com a mínim, examinar a més la seva edat, els seus poders, la seva
forma d’alimentar-se, la seva sexualitat, el seu caràcter, la seva moral, el
seu potencial humorístic, la seva racionalització, així com les seves especi-
ficitats en la literatura juvenil.

Al reduir la discussió als quatre punts amunt esmentats, Sabine Jarrot es
contenta de derrocar portes obertes. Si almenys tinguéssim dret a un raona-
ble treball de compilació..., però no és aquest el seu cas ja que es perceben,
aquí i allà, multitud d’errors i d’aproximacions indignes d’una especialista.

Alguns fan riure, com quan l’autora escriu (p.10): «En fullejar simplement les
primeres pàgines d’una novel·la paraliterària, se sap immediatament a quin
registre pertany (novel·la de Ciencia-Ficció, novel·la sentimental. ..) Es per-
met aquí preguntar-se si Sabine Jarrot ha llegit moltes novel·les populars!
Prenguem com a exemple Els autors de crims d’Eric Frank Russell5, publicat
en una col·lecció «negra»: el relat debuta com una novel·la policíaca
(Bransome, a priori culpable d’homicidi, fuig de la policia), es transforma en
una novel·la d’espionatge (es converteix en el blanc d’agents secrets estran-
gers) i conclou sota una hipòtesi conjectural (l’heroi no ha comès cap crim;
Bransome és, a la manera d’un enfilall de savis empleats per a la defensa, la
joguina de manipulacions mentals). És necessari esperar a les pàgines finals
per determinar la naturalesa de ciència ficció de la novel·la...

Però altres incongruències fan riure menys. Així ocorre en el moment en què
Sabine Jarrot afirma que el gènere fantàstic aparegué en el segle XIX (p.71),
un es pregunta seriosament sobre la seva cultura literària: què fa amb el
Castell de Walpole (1764), amb el Monjo de Lewis (1795)? Realment, les
qüestions genèriques semblen escapar-se-li. Escriu: «Avui en dia, els ter-
mes meravellós, fantàstic i sobrenatural són més o menys intercanviables»
(p. 74). Justament és el contrari del que ha ocorregut: aquests termes, subs-
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És potser necessari afegir que Sabine Jarrot confon alegrement Ciència-
Ficció i Fantàstic: «La temàtica de l’alteritat no és específica dels texts de
vampir, està present, en la mateixa època, en la majoria dels relats fantàs-
tics. Així, la criatura de Víctor Frankenstein representa un símbol elevat d’al-
teritat darrere del qual es perfila el problema de la dualitat de l’ésser humà.
Alteritat i dualitat són veïns, i són associats freqüentment, com es dóna, per
exemple, en L’estrany cas del Dr. Jekyl i Mr.. Hyde i en el Retrat de Dorian
Gray (p. 182)»

Es podria creure que Sabine Jarrot no domina bé el Fantàstic, però sí la
qüestió vampírica. No obstant això...

Atribueix, per exemple, les Històries de vampires publicades en 1961 per
Robert Laffont a Roger Vadim, quan es tracta d’una antologia composta i
anotada per Ornella Volta i Valerio Riva: el realitzador de Barbarella es con-
tenta de firmar el pròleg! Certifica (p. 93) que Prisma de la nit. Una biografia
d’Anne Arrisse de Katherine Ramsland no ha estat mai traduït al francès,
quan hi ha una traducció d’aquesta obra publicada per Lefrancq en 1997
amb el títol Anne Arrisse, la reina dels vampirs!

tituïbles antany, designen lamenta-
blement realitats que cap crític seri-
ós sabria barrejar!

Igualment, no s’estranya un molt de
veure l’autora reproduir una mica
més enllà, sense discutir-la, una afir-
mació amb poc sentit de Roger
Caillois: «el Fantàstic és posterior als
contes de fades i, per així dir-ho, els
reemplaça» (p. 75). El Fantàstic no
«reemplaça» els contes de fades. És
suficient visitar una llibreria o con-
sultar el prodigiós catàleg de
l’Harmattan per assegurar-se de la
supervivència del Meravellós: els
dos gèneres coexisteixen, sense di-
rigir-se especialment al mateix pú-
blic, sense usar les mateixes estra-
tègies i sense respondre a les ma-
teixes finalitats.



14

Costa creure que una «especialista» hagi pogut passar al costat d’aquesta
obra fortament anunciada en la premsa i publicada per un editor que es
beneficia d’una bona difusió en l’Hexagone.....

Sabine Jarrot estima que «el vampir està lligat des del seu origen al cristia-
nisme» (p. 149), cosa que és extremadament discutible. El temor a les cria-
tures vampíriques és força anterior a l’aparició de la fe cristiana i es pot
trobar, a través del globus, en molts pobles no cristianitzats.

Però l’assagista no sembla estar molt al dia del folklore vampíric anterior al
segle XVIII, com testimonia el passatge inconsistent que consagra a les
estriges.

Al final del volum, Sabine Jarrot explica de forma curiosa l’apassionament
del públic pels hematòfags: «l’ocultisme, la màgia negra, la telepatia, la brui-
xeria i l’exorcisme aconsegueixen nous adeptes. En aquest context, no és
d’estranyar descobrir un indici d’interès pels vampirs» (p. 177). L’autora sembla
oblidar que l’escriptor del Fantàstic no reafirma al vampir. Igual que l’escrip-
tor de Ciència-Ficció no reafirma a l’extraterrestre o a l’OVNI. L’un i l’altre
inviten els seus lectors a una “«experiència mental» per reprendre una ex-
pressió consagrada per Darko Suvin. Espremem el raonament de Sabine
Jarrot i arribarem a admetre que el fet que, cada vegada, més gent s’interes-
sa per la ufologia i les abduccions cosa que fa que es venguin llibres de
Ciència-Ficció!.

Hi ha pocs novel·listes de Ciència-Ficció versats en els deliris ufològics i jo
no conec cap escriptor de Fantàstic convençut de l’existència dels vampirs.

Tot això per mostrar que el bevedor de sang és una figura cada vegada
menys marginal: sembla que estiguem somiant! Tot i que pugui sorprendre,
Jean Marigny en un article una mica antic6, deia més sobre el tema en nou
pàgines –certament, ben denses- que Sabine Jarrot en dues-centes vint-i-
quatre. Si aquesta última l’hagués consultat, segurament ens hauria estalvi-
at aquest llibre...

Assaig: Sabine Jarrot. Le Vampire dans la littérature du XIXe au XXe siècle.
L’Harmattan, col·lecció “Logiques socials”, novembre 1999, p. 224.

Referències

1 Editorial Dervy
2 Editorial Oxymore



15

  Sébastian Cixous

Traducció autoritzada. Versió original: Sébastien Cixous . «Le vampire dans la littérature du XIXeau
XXe siècle. Comte rendu de lecture» a: KWS, 36 (novembre 1999). Consultable a: <www.quarante-
deux.org/kws/KWS36/KWS3607.html>..

- Ricardo Angoso. «La ruta de Drácula», a: Historia, n 340 (agost de
2004), p. 8-19.

Típic escrit que repassa les principals fites històriques i geogràfiques de Vlad
Tepes i del personatge de Stoker a l’actual Romania. Encara que no aporta
absolutament res de nou al lector mínimament interessat, s’agraeix l’absèn-
cia d’errors descomunals.

- Miguel G. Aracil. «Vlad Tepes y el mito de Dràcula» a: La espiral del
conocimiento, n 20 (novembre-desembre 2004), p. 14-21.

L’article no aporta res de nou. S’ocupa de Vamberry, del Vlad Tepes històric
ide la seva tomba i la relació entre els vampirs i les creences a Dàcia sobre
màgia pòstuma i Zalmoxis. Finalment cita a la secta sinistre Spoíki i el seu
intent no reeixit de localitzar-ne membres.

- Miguel Blanco. «La patria de Drácula», a: Enigmas del hombre y del
universo, n 104 (juliol de 2004), p. 70.

El periodista de tems pseudoesotèrics Miguel Blanco realitza una ruta per
Romania prenent els vampirs com a fil conductor. Totalment superficial i
sense cap interès.

Robert Damon Schneck. «The President’s vampire» a: Fortean Times, n 189
(November 2004), p. 38-42.

3 Editorial Imago
4 Impremtes del Centre de la UNESCO
5 Traducció de With a strange device [1964], Fleuve noir, col·lecció “Fleuve noir”
núm. 40, 1998. Cf.  Revisió a KWS núm. 34
6 les Metamorfosis literàries del vampir del segle XX” a Antarès núm. 46 (segon
trimestre 1994).

NOVES REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
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Edició: Cercle V
Coordinació editorial: Josep Fígols
Correcció lingüística aliena: Núria Ribas
Correspondència: joep_fgols@yahoo.com

Article dedicat a «vampirs» americans entenent per això a assassins
hematòfils, especialment el cas del famós James Brown, encara que aquest
no era el seu veritable nom..

El treball també conté algunes referències a la creença en els revivents de
Nova Anglaterra amb mitja pàgina dedicada al cas de Mercy Brown. L’autor
suggereix que pogué haver-hi una contaminació entre la història de Mercy i
la de James encara que sense aprofundir més en la idea.

- Bogdon Croitoru KRT [?]. «The vampire slayers», in: Fortean Times, n
187 (setembre de 2004), p. 22.

Composició a partir de les notícies que la premsa internacional va publicar
sobre la profanació de la tomba del suposat vampir Petre Toma a la població
romanesa de Marotimul de Sus, l’hivern passat. L’article fa una breu revisió
de la creença a Romania en el vampirisme i recorda de passada els casos
de Nova Anglaterra.

Altres referències:

Rosemary Ellen Guiley. The Encyclopedia of Vampires, Werewolves and Other
Monsters. New York: Checkmark Books. ISBN: 0816046859

Nancy Kilpatrick. Hex Files: The Goth Bible. New York: St Martins. ISBN:
0879517832

NOVETATS
Jordi Ardanuy ha publicat a <www.ceev.net> una extensa i força completa
bibliografia francòfona sobre vampirs:

Jordi Ardanuy. Monografies francòfones. www.ceev.net/bibfranc.htm. Setem-
bre de 2004.


