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Textos romanesos sobre vampirs 
procedents del Suplement la Atlasul 

Lingvistic Român II

Introducció

Durant la dècada dels 30 del segle passat el lingüista romanès Emil 
Petrovici va recollir abundant material al llarg de tota Romania per 
establir un atles dialectal (Olariu; Olariu;  Bejinariu; Apopei 2007). Els 
textos van ser recollits a mà amb ús de signes per a la transcripció 
fonètica. Una selecció del material es va publicar l’any 1943 com un 
suplement de l’atles. Entre els textos publicats hi havia referències a 
revinguts assimilables a vampirs utilitzant els termes «strigoi», «moroi» 
i «pricolici»1. 
L’any 1982 Jan Louis Perkowski va presentar una versió anglesa 
d’aquest material que ara presentem en català.

Els textos sobre els revinguts

Terme «Strigoi»

Text 1 
(Petrovici 1943: 18-19). 
Recollit el 3 d’agost de 1932 a Ohaba, districte de Mehedinţi.
 «Un home va morir i es va convertir en un Strigoi. Ara, ell ve a turmentar 
les dones de la casa on vivia. La policia fins i tot va anar a la tomba. 
El van desenterrar i va veure que estava inflat i rubicund. Van intentar 
d’empalar-lo amb una forca a través de l’estómac, però no van poder 
fixar-la. Llavors un soldat va tractar de colpejar amb el seu fusell, però 
no va poder fer-ho. En lloc d’això es va colpejar ell mateix. Així que va 
ser necessari convocar una dona que sabia encanteris, però ella els 
realitzaria només quan estigués sola amb el cos del mort. Després li 
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va clavar un ganivet a l’estómac del cadàver. Jo no sé què ha passat 
des d’aleshores. No he sentit res més durant dues setmanes».

Text 2
(Petrovici 1943: 19).
Recollit el 3 d’agost de 1932 a Glimboca, districte de Caraş-Severin.
«Quan un cadàver es col·loca en el seu taüt, es frega amb all i 
julivert bord2. Això és important, perquè el mort d’una altra manera es 
convertiria en un strigoi».

Text 3
(Petrovici 1943: 27).
Recollit el 3 de juliol de 1932 a Secăşeni, districte de Caraş-Severin.
«Li van posar una mica de Rakia3 en una ampolla i la va enterrar amb 
el cadàver, de manera que l’strigoi voldria beure i no tornar a casa. Els 
seus familiars li van dir: “Pere o Joan [el seu nom] veu Ràkia i ves-te’n 
a Vărădia4 i no tornis a casa!”  D’aquesta manera l’strigoi no tornarà 
a casa, sinó que anirà a Vărădia a beure Rakia. Després de tornar de 
la tomba han de romandre en silenci, perquè, si trenquen el silenci, la 
cerimònia no tindrà cap efecte».

Levisticum officinale, juliver t 
bord, conegut com api bord o 
de muntanya. 
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Text 4
(Petrovici 1943: 62).
Recollit el 27 de juliol de 1937 a Scărişoara, districte de Caraş-
Severin.
«Les persones no casades corren un major risc d’esdevenir un Strigoi 
a la seva mort, de manera que s’han de prendre mesures. S’ha de 
clavar una falç al cor del cadàver amb la finalitat de protegir-se un 
mateix i als seus familiars. Si no, l’strigoi se’n duu els seus familiars 
a la tomba».

Text 5
(Petrovici 1943: 65).
 Recollit el 23 de setembre de 1931 a Feneş, població del municipi 
d’Zlatna, districte d’Alba.
«Tota persona és un Strigoi. Una persona pot ser la pluja, la calamarsa, 
el bosc, un arbre, una vaca o un bou, una ovella o un porc. Quan 
aquesta persona mor, el que era pluja porta torrents quan mor. El que 
era calamarsa porta una tempesta de pedra. Aquell que era una vaca 
fa que les vaques es morin, etc»
Text 6
(Petrovici 1943: 139).
Recollit el 27 de març de 1937 a Roşia, al districte de Bihor.
«Vostè posa una espelma, una moneda i una tovallola a la mà d’un 
mort, a fi que no es converteixi en un strigoi. També és una bona idea 
perforar la pell del mort amb una agulla. Si un cadàver té, ni que sigui 
un petit forat a la seva pell, no pot esdevenir un strigoi».

Text 7
(Petrovici 1943: 198).
Recollit el 26 de juliol de 1934 a Coropceni, al districte de Vaslui.
«Per la diada de Sant Andreu (30 de novembre) és útil fregar amb all 
les portes i finestres per protegir-se contra els strigoi.

Text 8
(Petrovici 1943: 230).
Recollit el 26 d’agost de 1935 a Somova, al districte de Tulcea. 
«La gent que mor sense ser perdonats pels seus pares corren el perill 
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de convertir-se en strigoi. Per tal de desfer-se d’aquest tipus d’strigoi 
es crida a un sacerdot per a què llegeixi els Evangelis. Després, el 
cadàver és exhumat, incinerat i les seves cendres se les llença al vent. 
Després d’això l’strigoi no tornarà mai més».

Text 9
(Petrovici 1943: 239).
Recollit el 12 de maig de 1937 a Căzăneşti, al districte de Ialomiţa.
«Si un gat o un gos passa per sobre o per sota d’un cos quan encara 
és a casa esperant l’enterrament, el cadàver es convertirà en un Strigoi. 
Per tal de desfer-se de tal strigoi heu d’enterrar una ampolla al costat 
de la tomba dels morts i després de sis setmanes de desenterrar-la i 
compartir-la amb els vostres familiars. Qualsevulla que beu el vi està 
protegit contra els Strigoi, que no retornarà».

Text 10
(Petrovici 1943: 242).
Recollit el 11 de juny de 1937 a Gura-Sărăţii, al districte de Buzău.
«Si un gat passa per sobre o per sota d’una persona morta abans de 
ser enterrat, es convertirà en un strigoi».

Text 11
(Petrovici 1943: 247).
Recollit el 7 de setembre de 1935 a Ştefăneşti de Jos, al districte 
d’Ilfov.
«Els ancians diuen que si un gat passa per sobre o per sota d’un cos 
es convertirà en un strigoi! L’antídot és exhumar el cos i disparar-li».

Text 12
(Petrovici 1943: 25?).
Recollit el 21 de juny de 1936 a Nucşoara, al districte d’Argeş.
«Una vegada un strigoi es va transformar en un atractiu jove i una 
noia es va enamorar d’ell. Es van casar, però la noia també volia un 
casament religiós. Ell va rebutjar aquesta idea. Els seus pares insistien, 
de manera que va accedir a anar a l’església, però quan en va sortir, 
va mirar la seva dona d’una manera estranya, mostrant les dents. 
Ella es va esglaiar i li va parlar a la seva mare sobre aquest fet. La 
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seva mare li va dir: “No tinguis por. Ell t’estima. És per això que t’ha 
ensenyat les dents”. Quan els seus pares van anar a visitar-los, no els 
van poder trobar. S’havien tancat, però la gent podia veure a través 
de la finestra. Ell li estava xuclant la sang a la noia. Quan el poble ho 
va veure, li van disparar per la finestra».

Text 13
(Petrovici 1943: 269).
Recollit el 6 d’octubre de 1931 a Petrila, al districte de Hunedora. 
«Qualsevol persona que de nit veu una persona morta, cau malalta a 
causa d’un strigoi».

Text 14
(Petrovici 1943: 286).
Recollit el 6 de juny de 1936 a Măceşu de Jos, districte de Dolj. 
«És important fer un petit forat a la pell a l’estómac d’una persona 
morta per evitar que es converteixi en un strigoi».

Text 15
(Petrovici 1943: 301).
Recollit el 15 de juny de 1935 a Zimnicea, districte de Teleorman.
«Una persona nascuda amb dolor i pesar, quan mor es converteix en 
un gat o un gos i turmenta els seus familiars durant la nit. La solució 
és exhumar-lo i perforar el cos amb una agulla o un clau. Una altra 
solució és caminar al voltant de la tomba amb cànem ardent5. El fum 
del cànem fa inofensiu l’strigoi».

Terme «Moroi»

Text 16
(Petrovici 1943: 8).
Recollit el 17 de setembre de 1937 a Ždrelo, una població amb 
romanesos al districte de Braničevo, a Sèrbia. 
«Si un moroi apareix, vostè pot desfer-se’n cremant resina dues 
vegades per setmana, la nit de dissabte i la nit de dimarts i no vindrà 
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mai més. Quan un moroi apareix es beu la sang dels animals i moren. 
Una persona morta pot esdevenir un Moroi en la forma d’un gos, cavall, 
ovella o d’un home. Per tal de desfer-se’n cal cremar la roba. Si es fa 
això, ell ja no tornarà. Per tal d’evitar la seva transformació en un moroi 
els familiars i amics que van assistir a la cerimònia d’enterrament han 
de caminar al voltant de la tomba tres vegades i un dels familiars ha 
de portar l’última espelma utilitzada pel mort. Si això es fa, el cadàver 
no es convertirà en un Moroi».

Text 17
(Petrovici 1943: 259).
Recollit el 13 de juny de 1936 a Grădiştea, al districte de Vâlcea.
«Si una mala persona mor, es converteix en un moroi. Ell tracta 
d’alimentar-se dels seus familiars, conduint-los a la tomba. La solució 
és exhumar-lo i restituir-lo als seus familiars que estan essent atacats 
pel moroi. A continuació, el cos és reenterrat i és una bona idea posar 
llavors de mill i pedres a la tomba».

Text 18
(Petrovici 1943: 292).
Recollit el 21 de juny de 1933 a Balş, al districte de Romanaţi.
«Diuen que un cadàver surt de la seva tomba com un moroi i s’alimenta 
dels seus familiars. Prefereix els seus cors. La solució és exhumar-lo i 
si té la cara rubicunda,  cal punxar el seu cor amb alguna cosa afilada 
com un fus, una agulla o un clau».

Terme «Pricolici»

Text 19
(Petrovici 1943: 299).
Recollit el 19 de juny a Isbiceni, al districte de Romanaţi.
«Una persona morta es converteix en un pricolici i s’alimenta dels 
seus familiars. Quan és exhumat les seves natges estan boca amunt 
i té sang als llavis. S’ha d’agafar part d’aquesta sang i alimentar la 
persona de casa que està patint l’acció del pricolici. D’aquesta manera 
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el parent recupera la seva salut. Si a un nadó li roba la llet del pit de 
la seva mare després d’haver estat deslletats amb un any o més, es 
convertirà en un pricolici si mor. Llavors, intenta retornar amb la seva 
mare o d’altres parents per turmentar-los».

     Miquel Ribas

Mapa amb la distribució geogràfica dels llocs on es van recollir els 
textos sobre upirs. 
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Notes

1 Sobre els diferents noms que rep el vampir a Romania consulteu 
l'article centrat en aquest tema de Jérôme Albouy (2009) o el clàssic  
«El vampir a Romania» d'Agnes Murgoci (2010). 
2 «Leuştean», Levisticum officinale, conegut també com api bord o de 
muntanya. 
3 També anomenat Rakija o Rachiu. Licor similar al brandi, obtingut 
per destil·lació de fruites fermentades que es fa als Balcans. L’slivovitz 
és la ràkia més habitual, obtingut a partir de prunes. També es fa de 
préssec, pera, albercoc, poma, figa o codony. A Ístria es fa només de 
raïm i rep el nom de grappa  o trapa.
4 Vărădia de Mureş, en el districte d’Arad?
5 Marihuana.
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