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Kudlaks de Krk (Ístria) al segle XIX
El kudlak és el vampir a Ístria i Eslovènia. Aquí es presenta un fragment 
titulat  «Krk i Kastav u Istri» (Krk i Kastav a Ístria) signat per Priopćio I. 
Milčetić que tracta de l’existència d’aquest ser durant el segle XIX. Es 
va publicar l’any de 1896 a “Vjera u osobita bića” (La fe en un ésser 
particular) dins d’Sbornik za narodni život i običaje južnih slavena 
(Antologia de la vida i costums dels eslaus del sud). El llibre aporta 
dades recollides al final del segle XIX i la direcció de l’obra va anar a 
càrrec d’Ivan Milčetić.
Les dades del text reproduït van ser recopilades a Krk1 i a Kastav2, 
territoris d’Ístria (Croàcia). Com que l’autor no sap llegir el croata 
original, utilitza la versió de Jan L. Perkowski. 

“La gent creu que cada clan té un kudlak3 (vukodlak4) i un krsnik. 
Són dos éssers oposats. Els kudlak fa el mal a la gent i el krsnik 
s’esforça per protegir-los. Saben com transformar-se en tot 
tipus d’animals, amb més freqüència en porcs, bous o cavalls. 
El kudlak sol ser negre, i el krsnik blanc o multicolor.
Els kudlak ataquen els homes a la nit, els aterreix, els colpeja i 
fins i tot els mata,  però el krsnik salta i s’involucra en una batalla 
salvatge. Finalment, el krsnik guanya.
No hi ha cap pagès que no cregui en el kudlak. Per això hi ha 
poques persones d’edat que no n’hagin vist un .... 
El que és més freqüent és que el kudlak pertorbi la gent després 
de morir. Si es sospita que algú que ha mort és un kudlak, se li 
tallen els tendons per sota dels genolls abans de col·locar-lo a 
la seva tomba. Pensen que d’aquesta manera ja no caminen de 
nit, ni molesten a ningú.
El kudlak mé recent a Dubašnica5 va ser el Čoporići del poble de 
Turčić6. Vaig conèixer un dels Čoporići ... Ell era coix i testimoni 
fidedigne d’un kudlak! Encara recordo bé com quan era jove 
i passava per davant de la casa amb temor. No obstant això, 
durant la seva vida s’havia lliurat de l’esperit maligne, després 
d’haver confessat els seus pecats. A partir de llavors no hi va 
haver més kudlaks a Dubašnica, perquè els sacerdots els havien 
expulsat. L’avi d’aquest Čoporići era un kudlak fins i tot després 
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de la seva mort i a la nit va infestar el poble i els va portar el mal. 
Per lliurar-se’n, la gent de Dubašnica va exhumar el cos i a la nit 
li van clavar una estaca d’arç. Això va succeir durant la primera 
meitat d’aquest segle7” (Perkowski 1989 : 31).

      Isidre Nonell

Notes
1 Illa del nord del mar Adriàtic, a prop de Rijeka, a la badia de 
Kvarner
2 Ciutat continental situada a uns 10 quilòmetres al nord-oest de 
Rijeka.
3 En el text original en croata figura «kudlaci». (Milčetić 1896: 224).
4 Aquí apareix «vukodlaci». A Ístria i Eslovènia tenia el sentit de vampir 
tot i que en croat vol dir home-llop (Wikipedia (2005-2014).  També 
veure «Els noms del vampir en romanès» de Jérôme Albouy (2009).
5 Dubašnica antic poble i una parròquia al nord-oest de l’illa de Krk. La 
població en si mateixa va desaparèixer, però es conserva el topònim 
en el nom de la capital Malinska-Dubašnica.
6 També a l’illa de Krk. Va ser recollit cap el 1880.
7 El segle XIX.
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