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Representació de la Rusallka de l'any 1934 de l'il·lustrador rus Iván Yákovlevich 
Bilibin (1876-1942).

Algunes notes 
sobre el retorn dels morts 

a Polèsia
Polèsia o Polissya és una regió natural i històrica situada principalment 
entre Ucraïna i Bielorússia, encara que algunes parts també pertanyen 
a Polònia i a Rússia. El terme «Polèsia» té per arrel  «les», que significa 
«bosc» i el prefix «p» amb significat de «a» o «en» (al bosc). La regió 
va quedar greument afectada per l’accident de la nuclear de Txernòbil 
de l’any 1986. Encara hi ha moltes zones contaminades per elements 
radioactius i una part de Polèsia està inclosa en la Zona d’exclusió de 
Txernòbil. Es tracta d’una regió força estudiada des del punt de vista 
etnològic i lingüístic (Kabakova 2002).  
A diferència del que succeeix a les contemporànies societats urbanes 
on els difunts són mers records i gairebé desapareixen de les nostres 
vides quotidianes, en les cultures tradicionals eslaves els morts ocupen 
un lloc tant aquí com en el Més Enllà (Kabakova 2001).
Els «bons» morts1 ocupen un lloc al costat de la família i són ben 
recordats com a favorables avantpassats. En el cas dels cementiris, 
és important qui és el primer de ser enterrat. A Stodoliči2 s’aprecia 
favorablement que sigui una persona ofegada la primera a ocupar-hi 
lloc, ja que se’l considera un «sant» (Sedakova 1983: 259). Ara bé, 
no sempre és així. A Sporovo3 es tem que el mort arrossegui amb poc 
temps a tota la família. Per això es prefereix que el primer enterrat 
en un cementiri o en una part nova sigui un foraster (Sedakova 1983: 
253).
Aquesta singularitat de ser el fundador del cementiri implica també una 
càrrega com il·lustra el següent fragment recollit a Lyubyazh4:

«L’avi anava en una carreta tirada per bous. Tot d’una, es 
van aturar bruscament. A la cruïlla de camins va veure el 
nostre oncle que li va dir: “Ah, cunyat Tymoša, us culpo a 
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tots perquè m’heu enterrat el primer. I des de fa molt de 
temps ningú no mor. Hi sóc en un torn molt llarg”. Portava 
la jaqueta i els pantalons blancs»5.

Els avantpassats anònims reapareixen 3 o 4 cops a l’any, a les festes 
del difunts que estan estrictament pautades i que duen el nom de 
dedy: «Els morts vindran del cementiri a casa abans de Sant Miquel, 
abans de Nadal , abans de Pentecosta”, del divendres al dissabte. Són 
sol·licitats per les seves famílies que els convoquen a la part superior 
de l’escalinata com es recull a Sporovo6: “ Tots els parents morts, tots 
el que siguin, vinguin a ressopar. No tinc por de la meva mare morta, 
no tinc por del meu pare mort» (Sedakova 1983: 252).
Els infants morts abans de ser batejats són enterrats a la 
vora del cementiri, així com un fetus avortat o un mort en 
néixer, de vegades amb la precisió que se’ls situa a l’est, 
dins o fora del cementiri. Al sud-est Polèsia, aquets infants són enterrats 
sota la casa o a les proximitats o al jardí, al peu d’un arbre fruiter, com 
ho eren els seus avantpassats. Se l’enterra igualment a la vora d’una 
carretera, sovint sense creu. Segons una creença, aquests nens es 
transformen en una rusalka7, esperit vegetal, o en una estrella fugaç: 
“Una estrella fugaç significa que un bebè no batejat per la seva mare 
és expulsat del paradís”8. La mort d’un nen sense bateig representa 
una culpa greu per a la mare i la llevadora, una anomalia que cal 
pal·liar  de totes totes. L’emplaçament escollit per al seu enterrament 
reflecteix aquest objectiu. A Kovčin9 es considera convenient una 
cruïlla de carreteres perquè s’assembla a una creu. A Smičin10, el 
llindar de la casa era un lloc escaient perquè “quan un home camina, 
les seves cames dibuixen una creu” (Kabakova 1994: 312-313). Es 
pot observar com aquests llocs tradicionals on enterrar mal morts, és 
a dir, difunts que han tingut un traspàs en moments no adequats, han 
incorporat l’explicació cristiana de la creu que justifica el manteniment 
de la tradició. 
Nombrosos relats sobre infants que espanten amb els seus crits els 
vianants expliquen que les seves ànimes erren en els camps, els 
boscos i els aiguamolls sense poder trobar la pau mentre no se’ls 
posi un nom o que se’ls ofereixi un tros de tela, regal tradicional del 
bateig. El padrí o la padrina pronuncien una fórmula similar a aquesta 
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de Rėčyca11: «Et batejo en nom del Pare, del Fill Ivan i Marija», salvant 
així l’ànima de l’Infant i de la seva pròpia. Així, aquestes mesures post 
mortem posen al dia el que importa més en aquesta cultura: el nom i 
la donació (Kabakova 2001). 
Per contra, el cementiri queda prohibit per als morts dolents, ja que 
per exemple, un penjat que s’hagués barrejat entre els bons morts 
provocaria una sequera. Així que ha de ser enterrat a l’indret on s’ha 
pres la vida o bé a una cruïlla de camins. Com la terra es nega a acollir-
lo, els vianants llancen branques per cobrir la tomba, sense cap làpida 
o creu. Es clava una estaca  que fa ofici de creu i que la gent enfonsa 
a la tomba per impedir que el suïcidat esdevingui un revingut.  
Els bruixots també són sospitosos, tot i que poden haver estat enterrats 
al cementiri.  Per tant s’empolvora la tomba amb llavors de Rosella. Es 
considera que l’aparegut haurà de comptar primer tots els grans abans 
de poder sortir de la seva tomba. De vegades, se l’exilia darrera el mur 
del cementiri. El bruixot es pot convertir en un revingut que ataca els 
éssers vius i fa estralls. «Es passeja per la casa, si el mort és enterrat 
sense creu, es passeja, ho obre tot i escanya»12. «Si el pare mor o 
algú més de la casa, ve a l’una del matí, se’l veu, parla amb la família. 
Es diu: és el domovyj [follet de la casa] que retorna»13.
Així el revingut és més sovint un home, bruixot, mag o suïcida, que 
amenaça la llar, sobretot durant els quaranta primers dies després de 
la defunció. I també s’apodera de les tasques femenines. Així es puja 
al taler i es posa a teixir, fet que, sent un home, infringeix les normes 
clàssiques de repartiment de treball. Intenta mantenir el lloc del marit 
difunt i tenir relacions sexuals amb la vídua, especialment si aquesta 
plora amb intensitat la desaparició del seu marit.
La dona que retorna gairebé només pot ser una bruixa, si bé existeix 
una excepció ben positiva: Déu pot permetre a una mare morta tornar, 
per alletar i ocupar-se del seu nadó. «Es diu que la mare retorna als 
seus fills durant quaranta dies. A Horošee Ozero14 encara s’explica 
això. Una mare ha deixat orfes els seus petits. Estaven bruts. I al matí, 
tots estaven nets». 
Els morts també apareixen en els somnis de la seva família per complir 
el seus deures respecte dels éssers vius o, al contrari, per reclamar el 
que els deu. Hi ha nombrosos relats on el mort demana que se li enviï 
una peça de roba que necessita a l’altre món, o que se’l desenterri per 
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trobar els diners amagats al seu coixí i destinats al seu funeral. 
Els mitjans utilitzats per posar fi a les visites són múltiples. Es comença 
per retre visita a la tomba demanant al mort que acabi els seus anar 
i venir. Però si amb les paraules no n’hi ha prou, llavors es recorre 
als objectes i rituals apotropaics. Grans de rosella dispersos sobre la 
tomba i al voltant de la casa serveixen per distreure l’aparició, igual 
que la benedicció de la casa per part dels sacerdots amb encens 
i aigua beneïda. L’estaca de trèmol ha de retenir el mort a la seva 
tomba i impedir que la terra el rebutgi. Si en el moment de l’exhumació, 
es descobreix que el mort jeu sobre el ventre, se li talla el cap i se li 
col·loca entre les cames.
Entre les mesures defensives, n’existeix d’altres més sofisticades, 
que consisteixen a imitar la inversió de l’ordre de les coses. El 
següent exemple recollit a Lisjatiči15 recorre a l’incest com a forma de 
transgressió. Una vídua avergonyida per les constants visites del seu 
marit va trobar una manera d’espantar-lo. A mitjanit, que per definició 
pertany als morts, s’instal·là al llindar i començà a ordenar el seu armari. 
El fantasma, sorprès per la seva activitat li’n demana la raó:

« "Vull un vestit".
– "Per fer què".
– "Per anar al casament".
– "De qui és el matrimoni?"
– "Són germà i germana que es casen".
Ell va replicar: 
"Enlloc del món pot germà i germana casar-se".
I ella li va respondre: 
"Enlloc del món esdevé que un mort retorni". 
I ell acaba dient
"Heus aquí unes paraules ben trobades".
I desapareix per sempre
(Gura; Ternovskaja; Tolstaja 1983 : 68).

El deure de la mare respecte a la seva descendència és enorme. A 
Lutkov16 és considerada responsable de la fi prematura del seu nen, 
del que no s’ha pogut realitzar plenament. Ja que es veu el destí com 
un lot, una part del “pastís” comú es distribueix i redistribueix entre 
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els éssers vius, de manera que la mare se l’acusa d’haver menjat “la 
ració de pa del seu nen”. Però a Ryasno17 una mare que ha perdut el 
seu nen és considerada com a beneïda “. Un raonament similar és a 
l’origen de la prohibició al districte de Vítsiebsk18 (Zelenin 1914: 136) 
de menjar els aliments que aporta la partera per temor de “devorar la 
seva vida”, limitació que afecta al pare, però no els nens.
Aquesta culpabilitat intrínseca imposa prohibicions alimentàries 
que les dones respecten tota la seva vida per redimir la seva culpa. 
Totes les fruites i sobretot les pomes li són prohibides fins el dia de 
la Transfiguració (6 agost), en cas contrari el nen es veurà privat de 
l’altra vida. La Transfiguració esdevé així el dia de la commemoració 
de tots els infants morts: les primeres pomes són llavors beneïdes i 
distribuïdes sobre les tombes (Komaroviči19). Onze dies més tard, per 
Sant Miró, les ànimes dels nens morts sense bateig surten de les seves 
tombes i els àngels els bategen i els administren la unció tal i com es 
va recollir a Solov’evka (Zelenin 1916: 616-617). Naturalment aquesta 
data del 6 d’agost és el límit per l’aparició d’aquets rusalki que són tan 
diferents dels marits revinguts que actuen «gairebé com a vampirs, 
que martiritzen els seus parents violant l’espai domèstic a força de 
visites repetides sense tenir en compte el calendari commemoratiu» 
(Kabakova 2001). 
Un infant mort sense bateig, especialment si és nena i enterrat durant 
la setmana de Pentecosta té molts números de convertir-se en un 
rusalki, ànimes errants. L’enterrament d’un nounat no batejat no deixa 
de provocar queixes: “No tenim prou rusalki, heus aquí una altra”. El 
clergat, per la seva part, fa tot el possible per restablir l’ordre com 
mostra aquest testimoni recollit a Kartušino20 “El bisbe s’ha posat a llegir 
les oracions a l’església. Ha conjurat la terra i els rusalki marxen”.
Segons Galina Kabakova (2001) la figura de la rusalka permetria 
vehicular la contradicció entre l’aparent presumpció d’innocència del 
recent nascut i la no redempció d’aquell que no ha integrat dins de la 
comunitat dels cristians. Per a uns, seria així un dimoni, força malèfic, 
per als altres, es tracta d’un esperit “escollit”, gairebé d’un àngel que 
només una bona ànima pot veure21. “Tots els morts no es poden 
convertir en rusalka, només els que ho mereixen. Els petits tenen 
menys pecats”. Per això també hi ha qui creu en els anomenats rusalki 
justos “les noies menors de set anys, Déu els perdona els seus pecats” 
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i moren abans d’haver començat a pecar. “Es veu el signe de la seva 
puresa en el fet que apareixen nues” (Vinogradova 1986: 92-93).  
L’origen atribuït als rusalki és força general de tota la Polèsia. Però la 
segona categoria, les noies mortes el dia abans dels casaments és més 
característica de la part occidental. En el centre del país, predominen 
dues altres versions: la rusalka és una noia ofegada; o bé, és aquella (o 
aquell) que ha nascut o mort la setmana de la Pentecosta. Les quatre 
variants poden coexistir i combinar-se a certes regions. Aquestes quatre 
versions rivals vehiculen dos grans temes:una vida no consumada 
com a dona i un moment inadequat per al començament o per a la 
fi de la vida (Kabakova 2001). La posada en escena del casament a 
l’enterrament amb la morta vestida de núvia, la distribució del seu dot 
de regals de casaments, no resol el problema d’una vida no viscuda, 
d’una destinació no realitzada. El bateig, el matrimoni i el naixement 
dels nens constitueixen l’únic recorregut vital adequat per a una dona 
(per a un home també, d’altra banda) que li permet complir el seu 
deure terrenal i descansar en pau a més a més enllà de la tomba. Si 
aquesta vida s’atura a mig recorregut és que el mort, o més aviat la 
morta haurà de tornar regularment sobre la terra amb l’esperança de 
realitzar-se. 
Quan se’ls enterra, no es plora perquè la noia hagi mort, sinó que es 
fa perquè errarà tota la seva vida com una rusalka. La seva ànima 
vagarà per aquest món. Com sabem els nois també poder ser rusalki. 
Seran també ànimes errants. Així es va recollir a Zamoshye22: «la seva 
ànima no es quedarà a la terra, sinó que errarà pel món» (Vinogradova 
1986: 1992).
Els rusalki apareixen la vetlla de Pentecosta o poc després i 
continuen presents fins al dilluns o al dimarts de la quaresma de 
Sant Pere, per desaparèixer fins a l’any següent, encara que en 
alguns llocs es diuque són presents des de Pasqua fins a la sega. 
L’ambigüitat de l’estatus dels rusalki que no són bons ni dolents, o 
més aviat totes dues coses té una incidència en el comportament 
dels seus parents. Les mares que han perdut la seva filla a la flor de 
l’edat es preparen per a la seva visita; de vegades, totes les dones del 
poble ho fan per solidaritat. Abans de la sortida del sol, s’agafen peces 
de roba que van pertànyer a les nenes i  s’estenen als murs de les 
seves cases o sobre els tancats: una camisa, una faldilla, un davantal 
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i un mocador. La roba s’hi queda fins al vespre, un dia, l’últim dia del 
seu sojorn sobre terra, o una setmana. Es creu que cada nena va a 
visitar a la seva mare i agafa peces per vestir-se. Però si la mare no 
ho ha fet, la rusalka plora tal i com s’ha recollit a Simonoviči23 (Gura; 
Ternovskaja; Tolstaja 1983: 117).
Naturalment, les ofrenes de roba evoquen l’aixovar, ja que els rusalki 
tornen a rondar per la terra per tal de realitzar-se en tant que dones: 
trobar un marit... i descendència. El període de l’activitat més intensa 
d’aquests esperits correspon més o menys quan la lluna és plena (el 
dijous de Pentecosta és a dues llunacions de la lluna nova després 
de l’equinocci de primavera), període benèfic per a la fecundació. És 
també el moment dels darrers casaments abans que es reprenguin 
a la tardor. Durant aquests dies s’intenta mantenir els nens al marge 
dels camps en flor, perquè els rosalki els podrien fer seus.
El següent text recollit a Txolkhov24 representa una narrativa 
omnipresent a qualsevol punt de Polèsia: 

«Un vell va anar al camp per rasclar el fajol i var portar a 
casa una rusalka sobre el seu rasclet. Va venir al camp i 
es va instal·lar sobre el rasclet. Era com una nena, s’havia 
assegut i no volia baixar-ne. Així és com ell la va portar a 
casa. Va pujar sobre l’estufa i s’hi va quedar fins al Dijous 
sec, el dijous posterior a la Pentecosta; i després se’n va 
anar. No va menjar res: capturava  el vapor que puja de 
les olles i es retirava; en tenia prou amb el vapor de les 
olles».  

En aquesta història el rusalka ocupa l’espai d’un estrany, algú aliè a 
la seva família, per bé que la seva vinculació amb el cicle estacional 
és evident, ja que desapareix quan el seu temps s’acaba. Com a 
mort que és, no menja aliments terrenals terrestres i se satisfà del 
seu vapor, creença que potser es pot relacionar amb la prohibició de 
menjar plats calents que encara emeten vapor recollida a la regió de 
Gluhov25 (Malinka 1902: 242). 
Les rusalki ataquen amb virulència els camps, el seu espai predilecte,  
en aquells que hi treballen o hi passen. Els fan pessigolles fins que 
es mor d’esgotament. Allà on són associades amb l’aigua, agafen els 
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banyistes i els ofeguen. Així, no és estrany que tota persona morta 
durant la setmana de Pentecosta se la consideri com capturada per 
ells –o elles. Llavors es diu que són els rusalki qui se l’han emportat. 
La relació a la sembra continua sent essencial en la representació 
d’aquest esperit. Situant en el temps el moment de la seva aparició 
sobre la terra, es menciona certament la Pentecosta, però s’evoca 
també el període crucial per a tot el cicle agrari: el moment de la floració 
dels cereals (Kabakova 2001). 
Les rusalki es reuneixen per “divertir-se” quan el sègol comença a florir 
(krasue(ca), rjasue)) per reproduir-se (igrae). Aquestes noies bones 
per casar ballen en els camps perquè “floreixin”. El verb krasue(ca) i 
el nom krasa (flor) evoquen també kraska26, “flors, colors de dones,” 
la menstruació; els verbs jugar (igrat’) i divertir-se (guljat’) tenen una 
connotació sexual forta. Així, les rusalki són alhora la millor expressió 
de la naturalesa puixant i del cos femení llest per fer eclosió i que no 
espera més que ser fecundada. De vegades, es diu explícitament que 
comuniquen els seus “colors” al sègol i a la falguera, i que aquesta 
última no floreix més que en l’espai de la nit de Sant Joan. Les rusalki 
representen així el guió de la catàstrofe: quan la noia no aconsegueix 
la fecunditat s’ha d’abocar en la naturalesa (Kabakova 2001). 
En la seva dimensió vegetal, les rusalki protegeixen certament la 
sembra. “És Déu qui les envia vigilar, perquè ningú no hi vagi, no 
toqui les espigues, ja que no pujaria la sàvia” (Pietkiewicz 1938: 186). 
Però al mateix temps, són sospitosos de robar el pol·len, el mitjà de 
floració. Se suposa que el guarden durant un any i l’utilitzen per a la 
“bruixeria”, sobretot per fecundar-se. El propietari del camp i de l’hort 
ha de muntar guàrdia i escombrar el pol·len perquè les rusalki no el 
prenguin (Kartušino).
Les rusalki no representen més que un cas particular de l’esdevenir de 
les morts. Alguns també assenyalen  que els bebès segueixen el seu 
propi camí. Així, aquells que no han arribat a caminar i a parlar  són 
considerats com àngels aptes capaços de tornar a la terra i renéixer a 
la seva seu pròpia família (Seržputovskij 1930: 170). Aquesta idea devia 
estar estesa entre tots els serbis, perquè també es troba entre ells27. 
Un altre detall sobre el retorn dels morts infantils ens el proporciona la 
terminologia relacionada amb el del parentiu, a l‘igual que en algunes 
llengües indoeuropees, com el llatí o el rus antic on es relacionen els 
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avis, besavis, rebesavis, amb els néts, besnéts, etc. 

     Miquel Ribas

Notes 

1 Hem tractat el tema dels bons morts caracteritzada pel francès 
Philippe Ariès com la mort ritualitzada i predictible en un article anterior 
(Ribas 2012). 
2 Districte de Lel’čicki, a la regió de Hómiel, Bielorrússia. Totes les 
poblacions tenen moltes variants de transcripció a les llengües 
occidentals. 
3 A Sporovskiy, districte de Berezovskiy, regió de Brest, Bielorrússia. 
4 A la regió de Volyns’ka, Ucraïna.
5 El text està reproduït per Galina Kabakova (2001) procedent dels 
Arxius de Polèsia dipositats a L’Institut d’estudis eslaus i balcànics de 
Moscou. Totes les referències de les quals no s’indiqui una altra font 
tenen aquesta mateixa procedència.
6 Regió de Brest, Bielorrússia. També se’l transcriu per Sporavo i 
Sporuv.
7 Plural rusalki. Nimfa. 
8 Recollit a Malye Avtjuki, a la regió de Homel’, Bielorrússia. 
9 Kulykivka, província Txerníhiv, Ucraïna. De vegades transcrit com 
Kovchyn.
10 Districte de Gorodnja (Horodnya),  província Txerníhiv, Ucraïna.
11 Rečica [Rechytsa], Homel’, Bielorrússia. 
12 Nikolaevo, regió de Hrodna, Bielorrússia. 
13 Thorin, a Jitòmir, Ucraïna. 
14 Districte de Borzna, a la província de Txerníhiv, Ucraïna. 
15 Disctricte de Stryi, a la província de Lviv, Ucraïna. 
16 O Lutki, districte de Stolin, regió de Brest, Bielorússia. 
17 Dribin, Mahiliou, Bielorrússia. 
18 Nord-est de Bielorrússia. 
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19 Tcherikow, regió de Mogilev a Bielorússia. Va perdre el seu 
estatus com a una unitat administrativa el 2002 com a resultat de la 
contaminació després de la catàstrofe de Txernòbil i l’evacuació dels 
residents.
20 També Kartushina, província de Briansk, Rússia. 
21 Povorsk (Volínia, Ucraïna) i Rečica (Hómiel, Bielorrússia).
22 També Zamoš’e. Hi ha molts topònims equivalents a Bielorússia. 
Probablement es tracti d’un situat a la província de Hómiel.
23 Districte de Glusk, província de Mahilioŭ (Bielorússia). 
24 També transcrit per Čelhov, a Rússia, a la província de Briansk. 
25 Hlújiv , Glújiv  i també Glújov, província de Sumi a Ucraïna. 
26 Plural kraski.
27 “Quan un nen mor en una família mentre que un altre neix, és l’ànima 
del nen mort que torna a ocupar de la del nounat. Només l’ànima d’un 
bastard ja no pot tornar”. (Glasnik Etnografskog Muzeja u Beogradu, 
núm 14, 1939; citat per (Kabakova 2001).
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