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El vampir de Roslasin

La història dels vampirs de Roslasin arriba a les mans del lector de 
L’Upir a través d’un text de l’investigador holandès Rob Brautigam 
publicat l’any 1990 al butlletí International Vampire. Al seu torn 
Brautigam manlleva la narració del llibre de Hermann Schreiber Es 
spukt in Deutschland (Perseguits a Alemanya) de l’any 1975. Finalment 
Schreiber, segons Brautigam (2001), indica que trobà el seu material 
en el volum XIII de la Col·lecció Oppenhoffschen de l’Alt Tribunal Reial 
de Prússia (Königlichen Obertribunal). 
Segons llegim en el text de Brautigam (1990), el 5 de febrer de 1870, 
un home anomenat Franz von Poblocki va morir de tisi1 a Kantrzyno2, 
llavors a l’est de la Pomerània, territori caixubi, actualment sota domini 
de la República de Polònia. El mort, que era de bona família, va ser 
enterrat al sepulcre familiar al cementiri de Roslasin3. Pocs dies 
després, el 18 de febrer, Anton, el fill de von Poblocki, va morir de 
consumpció  galopant4. I mentre cadàver d’Anton esperava ser enterrat, 
alguns membres de la família estaven començant a patir de problemes 
de salut. Tots els afectats es queixaven de malsons horribles. 

Pàgina web sobre Roslasin a l'actualitat a http://www.shroudeater.com. 

A la imatge es veu la coberta del llibre de Hermann Schreiber Es spukt 

in Deutschland.
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La família es va reunir per discutir la situació. Com a conseqüència 
del que passava no van tardar massa a lligar caps i concloure que el 
difunt Franz s’havia convertit en un vampir. Així que van contractar 
a un expert local en vampirs, un home anomenat Johann Dzigielski. 
Aquest especialista va decidir decapitar el cadàver d’Anton, per tal 
que, com a víctima d’un vampir, pogués ser enterrar amb el cap entre 
les cames.
Després d’haver-se ocupat del fill, Dzigielski va anar al cementiri 
parroquial on va intentar subornar a l’enterramorts per desenterrar el 
vell Poblocki, perquè també pogués ser decapitat. Però l’home no va 
voler saber-ne res i llavors Dzigielski va anar dret cap el Pare Block, 
el sacerdot local, que ràpidament va escriure una carta a la família 
Poblocki, advertint-los que no toleraria cap caça vampirs en el seu 
cementiri.

 Danzig
A dalt, assenyalat en verd, situació de 

Roslasin en un mapa prussià de 1910 de 

la zona de Gduńsk/Gdańsk/Danzig.

A l'esquerra, situació de la zona de 

Danzig a l'actual Polònia. 
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La família Poblocki va decidir ignorar les amenaces del sacerdot  
perquè no tenia més remei i va seguir amb els seus plans. Aquella 
nit van desenterrar el cadàver del  suposat vampir i Dzigielski es va 
assegurar que tenir la cura deguda amb el seu cos.
Quan el sacerdot es va assabentar del sacrilegi, ho va notificar 
convenientment a les autoritats, de manera que tots van ser acusats i 
hagueren d’anar a judici. Dzigielski va rebre una sentència de quatre 
mesos, però la influent família Poblocki va apel·lar a un tribunal 
superior. En la seva al·legació defensaren que les seves vides havien 
estat en perill i que únicament havien actuat en defensa pròpia. Els 
jutges van admetre que tenien raó. Com a conseqüència, el 15 de 
maig de 1872 tots els càrrecs contra els caçadors de vampirs van ser 
desestimats. 

Notes
1 “Auszehrung”, a l'original. 
2 Kãtrzëno en caixubi i Kętrzyno en polonès. Pertany al districte 
administratiu de Gmina Łęczyce (Gmina Linia), a uns 47 Km. a l’oest de 
Gduńsk/Gdańsk/Danzig, dins del comptat de Wejherowo, al Voivoidat 
de Pomerània.
3 Rozłazëno en caixubi i Rozłazino en polonès. Se situa a uns 5 km. 
de Kãtrzëno.
4 “Galoppierende Schwindsucht” (tuberculosis galopant). 

   Jaume Albiol. 

   Jordi Ardanuy
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