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Alguns exemples arqueològics 
de Necrofòbia en el món grec

El concepte de necrofobia –és a dir, la por que els morts tornin a 
rondar els vius–1 sembla haver estat present en els costums funeraris 
del món grec des del Neolític fins a l’actualitat (Tsaliki 2001).
El vampirisme és una forma de necrofòbia. Tot i l’origen incert de 
la paraula “vampir”, el més probable és el seu origen eslau. El 
vampir sol ésser definit com una mena de fantasma xuclasang  i/o 
un cos reanimat de persona morta que retorna de la tomba i vaga, 
generalment amb la fosca, perjudicant els vius .
Grècia té una llarga tradició de vampirs i d’altres éssers anàlegs en 
algun sentit. Al món antic es troben criatures com els efialtes, les 
estriges, les làmies, l’Empusa, el Mormó, etc.  A l’Odissea d’Homer 
(segle vuitè abans de l’era comuna) s’afirma clarament que els morts 
beuen sang. També existien festivals especials en honor dels morts, 
l’Antestèria  i en l’època romana la Lemuràlia o Lemúria. Més tard, 
sota la influència cristiana i l’amenaça d’excomunió –a l’Església grega 
implicava que el cos no es podia dissoldre– es van aplicar diversos 
termes als cadàvers revinguts, ja que la paraula vampir encara 
era desconeguda. De fet ha existit una gran riquesa de tradicions 
autòctones en els no-morts (Politis 1904).
A Bizanci, la barreja dels preceptes de l’Església Ortodoxa Grega i la 
influència eslava derivaren amb l’aparició  del vampir grec anomenat 
‘vrykolakas’ (vricolac), terme eslau que designa l’home llop. Però a 
Grècia el terme s’aplica per definir un cadàver reanimat –generalment 
per un dimoni– el qual no ha d’alimentar-se de sang humana, sinó 
perjudicar els vius atacant-los, matant el bestiar i pertorbant la llar 
(Mouzakis 1989; Tsaliki 2001). 
Els vampirs també són ben presents en els textos medievals grecs, 
en relats, manuscrits, lleis eclesiàstiques, exorcismes i cançons 
populars que foren escrits tant per grecs com viatgers occidentals 
(Mouzakis 1989). Els sacerdots tant intentaren explicar el fenomen 
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com destruir els revinguts. Les dues situacions més associades a la 
por de la presència de revinguts foren la excomunió i la incorruptibilitat 
del cadàver de manera que no és estrany que hi haguessin pregàries 
per permetre revocar una excomunió. S’han trobat textos relacionats 
amb totes aquestes activitats en els monestirs del Mont Athos i dels 
Meteors (Metéora). Molts d’aquests documents procedeixen del 
moment de màxima histèria vampírica a la Grècia dels segles XVII 
al XIX. Les persones duien amulets en forma de creu i pentagrames. 
També es col·locaven sobre els cadàvers o es penjaven al voltant de 
la casa.  També s’utilitzaren per protegir substàncies com la sal, el 
vinagre, l’all, la ceba, el sulfur o la cal viva, probablement per la seva 
mala olor o per la seva acció càustica (Mouzakis 1989).

Registres arqueològics
L’arqueòloga grega Anastasia Tsaliki (figura 1) ha treballat la idea del 
que ella anomena “l’arqueologia de la por”, a partir d’enterraments 
anormals. Les seves publicacions ofereixen alguns exemples, 
especialment en el context grec, com la presència de vampirs en els 
registres arqueològics. L’autora se’n considera deutora i remunta el 
seu interès en el tema en la lectura l’any 1995  de l’article  sobre la 
creença en vampirs a Nova Anglaterra de Paul Sledzik i Nicholas 
Bellantoni de l’any 1994 . En una tomba del segle XIX es van trobar 
les restes d’un cos en el qual els  fèmurs estaven col·locats creuats a 
la part superior del tòrax. Els investigadors van combinar l’evidència 
arqueològica, cultural i històrica amb l’anàlisi osteològica i l’examen 
palaeopatològic  per interpretar el cas. Les lesions per inflamació del 
periosti de les costelles que l’esquelet presentava podrien ser causa 
d’una tuberculosi pulmonar (Sledzik, Bellantoni 2008)2.

Khirokitia (Choirokoitia) a Xipre, període neolític (4500-3900/3800 A. E. C.)
Els enterraments a Khirokitia s’han trobat dins dels assentaments 
humans i en la majoria dels casos sota el terra de les cases. Els 
cossos es situaren en fosses en una posició flexionada. La presència 
de fites molt pesants sobre el cap (figura 2) o el cos podrien ser una 
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mostra de creences i pràctiques necrofòbiques (Nkilasson 1991). S’ha 
informat de pràctiques similars en d’altres emplaçaments neolítics 
i calcolítics a Xipre com Lempa (Lemba) i Kissonerga-Mosphilia. A 
més, el primer excavador de l’emplaçament de Khirokitia, Porphyrios 
Dikaios (1904–1971) va identificar dos individus decúbit flexionats 
i boca terrosa (Tholos XVII) que considerà associats a sacrificis i 
especialment un a l’enterrament II (figura 3), que s’han associat amb 
els rituals fundacionals (Tsaliki 2008).
Un altre cas anterior a la nostra era que es pot mencionar correspon 
a una tomba (MH 29 de la ciutat baixa d’Asine) del període Hel·làdic 
mitjà a l’Argòlida (Grècia, al voltant de 1900-1600 aC) on es va trobar 
una gran roca sobre un esquelet flexionat  en una cista construïda de 

Figura 1. La Dra. Tsaliki amb fragments d’ossos humans de dos esquelets 
trobats en un forn de calç a la zona Merenda Markopoulos durant l’execució 
de les obres del nou centre eqüestre el 2002.
Fotografia: http://www.giannena-e.gr/
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pedra (figura 4). Desgraciadament no es pot garantir en aquest cas 
que fos col·locada expressament  (Nordquist 1990, Tsaliki 2001).
Capo Colonna, Trani, a Itàlia (segles IX a VIII A. E. C.)
Dues tombes en cista excavades per Ada Riccardi en una possible 
zona sagrada i datades en el període protogeomètric  es poden 
considerar inusuals ja que s’havien col·locat a sobre una gran pedra 
sorrenca sobre cadascun dels individus enterrats. L’àrea podria haver 
estat sagrada per un edifici, potser un temple, i per un forat circular 
de funció desconeguda que van ser localitzats prop de les tombes. 
A la tomba 1 es van trobar les restes de dos homes adults joves i 
un adolescent, mentre que a la tomba 2 contenia les restes d’un 
jove adult de sexe masculí. Els tres dels individus recuperats de la 
tomba 1 mostraven lesions palaeopatològiques a més d’ablacions 
dentals perimortem o postmortem de l’incisiu superior central dret. 
Les lesions a la columna vertebral d’un dels mascles adults de la 

Figura 2. Exemple d’enterrament amb fites pesants sobre el cap a Khirokitia 
(Choirokoitia), Xipre, dins del període neolític.
Fotografia de procedència no identificada (Tsaliki 2001). 
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Figura 3. Khirokitia (Choirokoitia) a Xipre, Tholos XVII, enterrament II. Cal 
observar la inusual situació flexionada i boca avall del cos on els braços semblen 
haver estat lligats a l’esquena. El crani està deformat intencionadament.
Fotografia de procedència no identificada (Tsaliki 2008). 

tomba 1 suggeriren que podria haver sofert d’espondilitis d’origen 
traumàtic (Saponetti et al. 2009). A més, es pensava que podria 
haver patit un traumatisme facial que havia donat lloc a la pèrdua 
de quatre dents frontals (Saponetti; Scattarella 2003). Un home jove 
molt alt va ser recuperat d’una tomba desproporcionadament petita en 
posició flexionada i apretada i es va considerar que les seves restes 
mostraven signes d’un trauma cranial greu (Saponetti; Scattarella 
2003).  S’ha especulat que els quatre foren víctimes de sacrificis, amb 
grans roques dipositades sobre els cossos per por que tornessin de 
les seves tombes buscant venjar-se dels responsables de les seves 
morts (Saponetti et al. 2007; Tsaliki 2008).
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Kalyvia, l’Àtica, a Grècia (meitat del s VIII a V A. E. C.)
Aris Tsaravopoulos i K. Papathanasiou van excavar un cementiri amb 
enterraments de diferents períodes a Kalyvia, on la cremació era 
el ritu de l’enterrament predominant i les persones es van associar 
amb una àmplia varietat d’objectes funeraris. Ara bé, s’hi han trobat 
també algunes inhumacions inusuals igualment d’un ampli ventall de 
períodes. Aquestes inhumacions estaven disposades en simples forats 
sense que restricció en una àrea concreta del cementiri. Alguns dels 
enterraments contenien aixovars simples, generalment petites gerres 

Figura 4. Tomba 
a l’Argòlida, del 
període Hel·làdic 
mitjà (MH 29 
de la ciutat 
baixa d’Asine). 
S’observa una 
pedra col·locada 
(?) sobre el cos 
per sota de les 
lloses de coberta. 
Fotografia Cortesia 
del Museu de 
la Mediterrània 
i de l’Orient 
Pròxim Antiguitats 
d’Estocolm 
(Nordquist 1990).
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rudimentàries. Per desgràcia, la preservació de les inhumacions és 
generalment molt pobre, amb només un parell d’excepcions, i les 
restes humanes encara no s’havien estudiat completament el 2008 
(Tsaliki). En almenys dos casos, s’havia col·locat una gran roca 
deliberadament sobre el centre del cos. En un altre cas, l’esquelet va 
ser col·locat dins de la fossa en una posició supina retorçada, amb els 
avantbraços doblegats paral·lels als braços i les cames lleugerament 
flexionades. Aquest últim individu sembla haver patit una important 

Figura 5. Kalyvia, 
l’Àtica, a Grècia. 
Pou inusual 
d’enterrament 
en un cementiri 
on la cremació 
predomina. Tot 
i la preservació 
més aviat pobra, 
sembla obvi que 
el cos està boca 
amunt amb els 
avantbraços 
doblegats 
paral·lels 
als braços 
i les cames 
lleugerament 
flexionades. 
Cal observar 
la fractura de 
la tíbia recta. 
Fotografia: 
Cortesia d’A. 
Tsaravopoulos. 
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Figura 6. Merenda (Myrrinus), 
l’Àtica, a Grècia. Enterrament 
inusual en un forn.
(a). Fotografia de les 
despulles, Cal fer notar el 
pot petit a l’esquerra del 
braç. Fotografia cortesia de 
l’Oficina grega d’Antiguitats 
Prehistòriques i Clàssiques.
b) Dibuix del forn i de les 
restes. Adaptació de A. Tsaliki 
(2008) a partir de l’esquema 
de A Petrou, cortesia  de 
l’Oficina grega  d’Antiguitats 
Prehistòriques i Clàssiques. 
c) Esquema amb el detall en 
el qual s’han ressaltat  els 
diferents  conjunts ossis 
relacionats. La part superior 
del cos de l’individu principal 
representat més fosc, 
les seves parts inferiors 
estriades, mentre que els 
elements ossis pertanyents 
al segon individu estan 
puntejades. 
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fractura a la tíbia, que estava mal alineada i possiblement infectada 
(Figura 5). La presència d’aquests enterraments amb inhumacions 
inusuals dins d’un lloc de cremacions, a més de la relativament simple 
naturalesa dels seus aixovars pot suggerir que aquests enterraments 
siguin de tipus anormal. 

Merenda (Myrrinus), l’Àtica, a Grècia (segle IV  E. C.)
La 2a Secció de l’Oficina grega d’Antiguitats Prehistòriques i 
Clàssiques, sota la direcció d’Olga Kakavogianni, va realitzar 
excavacions de rescat a gran escala a Merenda, també, a l’Àtica. 
Una col·lecció de restes humanes amb ossos separats de les seves 
articulacions van ser descoberts en un forn de calç durant l’any 2002. 
D’acord amb allò descrit pels excavadors el forn de calç estava en 
desús quan l’enterrament va tenir lloc. El forat profund del forn 
semblava haver estat segellat deliberadament amb grans roques, les 
quals estaven situades predominantment sobre les restes humanes. 
Tsaliki (2008) va estudiar les restes òssies i contenien essencialment 
les d’una persona,  probablement una dona de 25-35 anys d’edat, 
juntament amb les restes incomplets d’un home adult. La posició del 
cos de la dona era anormal i sembla haver estat tallat deliberadament 
pel mig abans que el cos s’hagués descompost totalment, mentre que 
l’esquelet encara estava articulat. No és possible determinar, però, 
si això va ante, peri o post mortem. El cap, el tors i les extremitats 
superiors, juntament amb part de l’os ilíac es van trobar en posició 
pron en anatòmica articulació, mentre que la part inferior del cos, 
que consistia en la resta dels ossos de la pelvis i el fèmur, la tíbia, el 
peroné i els ossos dels peus descansaven al costat, i paral·lel a la 
part superior en una posició flexionada articulada. La pelvis estava 
recolzada aproximadament paral·lela al cap i les cames flexionades 
paral·leles al tors (figura 6). Les posicions molt específiques de les 
dues meitats del cos no poden explicar-se pels processos associats 
amb els processos de tafonomia, corrupció o cerca de menjar per 
part d’animals, sinó només per la col·locació intencional del cos 
d’aquesta manera. 
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El desmembrament i la mutilació són percebudes per diferents 
cultures i en diferents períodes com càstigs forts i una humiliació 
addicional en un malfactor. La modesta sepultura d’aquestes restes 
òssies es va realitzar d’una manera pagana, amb una petita gerra 
romana, a més d’una moneda del temps del regnat Constantí (307-337 
E. C.). Aquest últim podria tenir com objectiu el pagament a Caront. 
En un esforç per interpretar aquest enterrament inusual, es podria 
pensar en una persecució religiosa contra els pagans. No obstant 
això es podria esperar una actuació a major escala i més víctimes 
presents. D’altra banda, l’estudi de la situació de la dona en el món 
grecoromà i en les societats bizantines, podria suggerir l’adulteri. Una 
altra possibilitat, encara més greu, podria ser la relació entre una dona 
lliure i un esclau. Al segle IV de l’E C., Constantí va promulgar una 
sèrie de lleis contra el matrimoni entre persones de diferent condició 
social. Si es descobrien, els delinqüents eren executats. 

Taxiarhis Myrintzou, illa de Lesbos, Grècia (cap els segles VIII 
a IX  E. C.)
Durant l’any 1999, la 14a Secció de l’Oficina grega d’Antiguitats 
Prehistòriques i Clàssiques, sota la direcció d’Athina-Christina 
Loupou, va realitzar excavacions de salvament d’unes poques tombes 
postbizantines situades al nord de l’església de Taxiarhis Myrintzou 
a Ano Halikas. Tsaliki (2008)  va realitzar una anàlisi osteològica i 
paleopatològica dels enterraments, mentre que l’examen radiogràfic 
el va fer F. Takis. Un home de més de 60 anys d’edat havia estat 
enterrat en una cista (Tomba II). Es van trobar tres claus doblegats 
d’aproximadament 16 cm de llarg amb seccions quadrades i grans 
caps, en associació amb els ossos de l’individu (Figura 7). La tomba 
es considera que era massa estreta per a un taüt i no hi havia cap 
evidència que s’hagués utilitzat.  La presència de les llargues peces 
puntegudes dins de la tomba va ser un fet inusual i no es pot explicar 
com accessoris d’un taüt.
Les restes de la persona mostren una àmplia gamma de patologies 
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i deformitats, alguns dels quals es poden explicar per un tractament 
post mortem atípic:
- Sinusitis frontal amb formació d’una gran cavitat en el nasió, que 
havia donat lloc a l’asimetria dels arcs superciliars (Figura 8).
- Deformitats, nasals i maxil·lars. Una possible etiologia podria 
ser la paràlisi facial a causa de problemes neurològics dels 
nervis facial i trigemin. La deformitat de la mandíbula podria ser 
deguda alternativament a causa de l’adaptació biomecànica 
del maxil·lar durant l’oclusió i masticació. Les radiografies no 
van revelar cap evidència de fractures o altres patologies.
- Una fractura lineal ja curada, d’aproximadament 16 mm de llarg, 
sobre l’òrbita de l’ull esquerre, que sembla haver sorgit com a 
conseqüència d’un fort trauma.
L’home sembla que va aconseguir viure una llarga vida malgrat les 
seves deformitats. La naturalesa de la lesió frontal, però, pot suggerir 
que ell havia participat en enfrontaments violents i és possible que se 
l’hagués estigmatitzat per les seves deformitats facials. Els claus en la 
seva tomba podrien estar relacionats amb els rituals que se sap que 
s’han dut a terme per tal d’evitar que un cadàver es converteixi en un 

Figura 7. Exemple de clau o pica similar al trobat amb l’esquelet humà de 
Taxiarhis Myrintzou, l’illa de Lesbos (Grècia).  Els tres claus estaven tots 
doblegats tot i que les seves puntes eren rectes. 
Fotografia d’A. Tsaliki (2008).
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vampir. La discapacitat física o les deformitats són factors  coneguts 
que podien predisposar a creure que un individu es convertiria  en un 
vampir i els mitjans de prevenció incloïen, entre d’altres, l’enterrament 
apropiat, clavar claus en diverses parts del cos, i posant estaques i 
claus en el taüt per evitar la inflor del cadàver, que en la ment popular 
era un signe de la transformació vampírica (Bunson 1993; Tsaliki 
2001).

Figura 8. Crani de l’individu procedent de la Tomba II de Taxiarhis Myrintzou, 
l’illa de Lesbos (Grècia).  Es pot observar la sinusitis frontal amb una cavitat a 
la dreta (el forat de l’esquerra probablement es deu a processos de tafonomia), 
la deformitat nasal i la fractura lineal curada sobre l’òrbita ocular esquerra. 
Fotografia d’A. Tsaliki (2008).
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A la mateixa illa, en un jaciment molt més recent a Mitilene (Metellí), 
a un cementiri turc de l’època de l’ocupació otomana (segles XVIII-
XIX.), un equip greco-canadenc va trobar la tomba aïllada d’un adult. 
L’individu estava clavat pel coll, la pelvis i l’astràgal amb claus de 20 
cm. El cas té d’interès afegit que el vampirisme no era una creença 
comuna entre els musulmans. Sembla que va prevaler la por i creença 
grega sobre la del dominador. 
Sense sortir de Grècia, a Tràcia, en una tomba calcídica bizantina es 
va trobar un petit individu amb un clau de bronze clavat al front. 
Un exemple procedent d’un àmbit geogràfic ben diferent podria ser 
una que es va trobar sobre el cos d’un esquelet infantil de Soba, al 
Sudan i datada entre els segles VI a XIII (Filer 1995; Tsaliki 2001).

     Gerardo Jiménez

Agraïment
L’autor agraeix als revisors anònims alguns aclariments sobre la 
terminologia arqueoforense.

Notes
1 El terme deriva del grec «Necros», morts més «Fobos», por. 
2 El terme utilitzat en anglès per a la tuberculosi era «consumption» 
que ja dóna a entendre «consumir-se», «perdre carn» i llanguir, tot 
i el desig de viure. 
En català s’ha utilitzat el terme «tisi» que ve del llatí «phthisis», 
incorporat del grec «φθίσις» (phthisis), debilitament, consumpció; 
amb un radical d’origen indoeuropeu *gwhthei-, desaparèixer o ser 
destruït. Existeix així mateix un terme sànscrit antic, ksitih, amb igual 
significat.
«Tisi» s’aplicava antigament per designar qualsevol patiment que 
debilités i consumís. Però, des del segle I de l’E.C. en llatí i en el 
grec antic tardà designa la consumpció dels pulmons (tuberculosi). 
El terme es va utilitzar fins al segle XIX, però ha sobreviscut de forma 
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escadussera fins el XX. Durant l’Edat Mitjana i tardo mitjana també es 
va utilitzar l’expressió «pesta blanca» per la pal·lidesa que presenten 
els malalts d’aquest mal.
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