
61

Núm. 46     Desembre de 2015

www.cercle-v.org


REVISTA DE FOLKLORE

ISSN: 2014-2846



62 63

Pàgina anterior: Retrat procedent de l'Strand Magazine número. 28 
(pàg. 392), realitzat a partir d'una foto de W. & D. Downey, mort  l'any 
1881.

Sabine Baring-Gould i 
The Book of Were-Wolves, being an 

account of a terrible superstition

Nota biogràfica

Sabine Baring-Gould va néixer a la parròquia de Sant Sidwell, 
Exeter, el 28 de gener de 1834. Ell era el fill gran i hereu d’Edward 
Baring-Gould (1804-1872), senyor de la casa de Lew Trenchard. 
El seu pare, la carrera professional del qual es va desenvolupar a 
l’East Índia Company, va patir un accident de carruatge que el va 
obligar a retirar-se prematurament. Però cansat de l’enrenou de 
Londres, el seu progenitor es va dedicar a viatjar per tot Europa 
en companyia de la seva esposa i del seu petit plançó, que 
només tenia tres anys. A causa d’això la major part de la seva 
educació va estar en mans de professors particulars convertint-
se en políglota. 
El 1852 va ser admès a la Universitat de Cambridge, graduant-
se en Arts el 1857, i obtenint tres anys després un mestratge en 
Arts el 1860 al Clare College de Cambridge. Entre 1857 i 1864 va 
ensenyar a l’internat Hurstpierpoint College, on era responsable 
de diversos temes, especialment en llengües i en ciència.
L’any 1864 li fou assignada la parròquia de Horbury Bridge, a 
West Riding de Yorkshire. Estant aquí va publicar The Book of 
Were-Wolves, being an account of a terrible superstition (1865). 
Posteriorment, es traslladà a Dalton, a prop de Thirsk. Es casà 
el 1868 amb Grace Taylor, matrimoni que va durar fins a la seva 
mort, 48 anys més tard. Quan va enterrar la seva dona al 1916, 
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va fer gravar a la seva làpida el lema llatí Dimidium Animae Meae 
(“La meitat de la meva ànima”).
Baring-Gould va esdevenir rector de East Mersea a Essex el 
1871 i va passar deu anys en aquest lloc. El 1872 el seu pare va 
morir i va heretar les propietats de la família a Lew Trenchard, 
Devon, que incloïa la possibilitat d’administrar parròquia de 
Lew Trenchard. Quan el lloc va quedar vacant en 1881, es va 
anomenar a si mateix per al lloc, convertint-se en pastor, així 
com hisendat. Va morir l’any 1924. 

Imatge de Sabine Baring-Gould als 35 anys. Feia uns 4 anys que 
havia publicat The Book of Were-Wolves.

Fotografia procedent de Strand Magazine, núm. 28, p. 392.
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Com autor va escriure més de 200 obres literàries i va redactar 
dos llibres sobre temes musicals tradicionals. També fou autor 
de Curious Myths of the Middle Ages, publicada en dues parts 
entre 1866 i 1868.

El llibre dels homes llop.
Informació sobre una superstició terrible

The Book of Were-Wolves, being an account of a terrible 
superstition comno és un llibre científic en el sentit actual. Ara 
bé, és el primer assaig modern sobre la licantropia i és un intent 
seriós de separar  la mitologia, el folklore i la superstició de la 
medicina i les ciències experimentals. Fou publicat per l’editorial 
londinense Smith, Elder and Co. I va tenir un cert impacte en 
els ambients acadèmics interessats en la temàtica contribuint 
a activar la recerca sobre aquest tema. I fou un precursor a 
destacar el paper dels homes llop en les sagues escandinaves, 
dedicant-hi dos capítols del llibre. En aquest número de L’Upir 
s’ofereix el primer: L’home llop al nord.
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Malgrat això que s’ha dit, i que l’obra no s’ha de considerar 
moralista, l’autor està interessat a mostrar com la licantropia 
coincideix amb fosques passions humanes com ara la violència 
i la crueltat. Naturalment, aquesta visió resulta avui acrònica 
si hem de creure estudiosos com Claude Lecoteaux que ho 
interpreten, com el vampirisme, sota la perspectiva  d’una ànima 
doble o més complexa. 
Li apassionaven els temes sobrenaturals i en general allò que ara 
anomenen folklore tradicional. Això és força evident en aquest 
llibre, així com també el seu amor a la literatura, com s’observa, 
per exemple, en l’estil de redacció i el luxe de detalls en fets 
truculents com els de Jean Granier.

Contingut del llibre

1. Introducció. 
2. La licantropia entre els antics
3. L’home llop al nord
4. L’origen de l’home llop escandinau
5. Els homes llop a l’Edat Mitjana
6. Un capítol d’horrors
7. Jean Grenier
8. Folklore sobre els homes llop
9. Causes naturals de la licantropia
10. Origen mitològic del mite de l’home llop. 
11. El mariscal de Retz. 1. La investigació dels càrrecs.
12. El mariscal de Retz. 2. El judici.
13. El mariscal de Retz. 3. Sentència i execució. 
14. Un home llop de Galítsia.
15. Un cas anòmal. La hiena humana
16. Sermó sobre els homes llop. 

     Josep Fígols
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Apunts sobre l’home llop 
en sagues nòrdiques1

A Noruega i a Islàndia es diu que alguns homes són eigi 
einhamir «no d’una única sola pell», idea que té les seves arrels 
en el paganisme. La formulació completa d’aquesta estranya 
superstició és que els homes podien prendre possessió d’altres 
cossos i assumir la naturalesa dels éssers els cossos dels quals 
assumien. La segona forma adoptada rebia el mateix nom que 
la forma original, hamr2, i per designar la transició d’un cos a 
un altre s’utilitzava l’expressió skipta hömum3, o hamaz; mentre 
que el viatge fet sota la segona forma era el hamför4. Mitjançant 
aquesta transfiguració s’adquirien poders extraordinaris; l’individu 
doblava o quadruplicava la seva força natural; adquiria la força 
de la bèstia en el cos de la qual viatjava, que se sumava a la 
seva pròpia i l’home així enfortit es deia hamrammr5.
La manera en què s’efectuava el canvi variava. Unes vegades es 
posava sobre el cos un vestit de pell, i la transformació s’efectuava 
de forma immediata. D’altres vegades, l’ànima abandonava el 
cos humà i s’introduïa en la segona forma, deixant el primer 
cos en estat catalèptic, amb aparença de mort. El segon hamr 
podia manllevar-se o crear-se a propòsit. Encara hi havia una 
tercera forma de produir aquest efecte, i era per encantament, 
però llavors la forma de l’individu no s’alterava, encara que els 
ulls de tots els presents quedaven encisats, amb el que només 
ho veien amb la forma escollida.
Un cop adoptada la forma d’un animal, l’home que és eigi 
einhammr només se’l reconeix pels ulls, que no poden canviar-
se per cap poder. A continuació segueix el seu curs, es deixa 
portar pels instints de l’animal el cos del qual ha adoptat, però 
sense que la seva pròpia intel·ligència s’extingeixi. És capaç de 
fer el que pot fer el cos de l’animal, i també el que com a home 
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és capaç. Pot volar o nedar, si té la forma d’un ocell o un peix; si 
ha pres forma de llop, o va en un gandreið o cavalcada de llop6, 
és ple de la fúria i la malignitat dels éssers el poder i passions 
del qual ha assumit. 
Donaré exemples de cadascuna de les tres formes de canvi de 
cos esmentades anteriorment. Freia i Frigg tenien vestits de falcó 
amb els quals visitaven diferents regions de la terra, i s’explica 
que Loki es va apropiar d’ells, i que la seva semblança amb un 
falcó era tan exacte que no ho haurien descobert si no arriba a 
ser per la brillantor maligne dels seus ulls. A la Vælundar kviða7 
trobem el següent passatge:

I
Del sud volaren les donzelles
a través de la foscor
Alvit la jove
a establir les planetes;
a la vora del mar
es van asseure a descansar,
aquestes damisel·les del sud
filaven lli blanc.

II
Una d’elles prengué
Egil per estrènyer-lo
rossa donzella
en els seus enlluernadors braços;
una altra era Svanhvít,
que portava plomes de cigne;
i la tercera,
la seva germana,
estrenyent el blanc
coll de Vœelund.8
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La introducció de Sœmund ens relata que aquestes encisadores 
joves les van apressar al deixar els seus mantells de cigne al 
costat d’elles a la riba i, per tant, no eren en condicions de 
volar.
De la mateixa manera es feien servir les vestidures de llop. El 
següent passatge està pres de la Saga dels Völsung:

«Ara cal dir que Sigmund considerava a Sinfjötli massa 
jove perquè l’ajudés en la seva venjança, però abans va 
voler provar els seus poders; així, doncs, durant l’estiu 
es van endinsar en el més profund del bosc i van matar 
homes per robar-los, i Sigmund va veure que pertanyia 
completament al llinatge dels Völsung [...] Succeí que anant 
pel bosc acumulant diners, van anar a parar a una casa a 
la qual hi havia dos homes dormint, amb grans anells d’or; 
tenien tractes amb la bruixeria, perquè hi havia unes pells 
de llop penjades sobre d’ells; era el desè dia, moment que 
havien de sortir de la seva segona condició. Eren fills de 
reis. Sigmund i Sinfjötli es van posar els vestits i no se’ls van 
poder treure; i la naturalesa de les bèsties originals es va 
apoderar d’ells; i van udolar com llops -els dos van aprendre 
a udolar-. Llavors entraren al bosc i cadascú va seguir el 
seu propi camí; van acordar entre ells que provarien la seva 
força fins a contra set homes, però no més, i que el que 
conjecturés alguna lluita proferís un udol de llop.
“No deixis de fer-ho”, va dir Sigmund, “perquè ets jove 
i temerari i els homes s’alegrarien de donar-te caça”. I 
se’n van anar cadascun pel seu costat. Després de partir 
Sigmund va trobar homes, així que udolà; i, en sentir-ho, 
Sinfjötli, va acudir corrent i els van matar a tots. Després 
es van separar. I no portava Sinfjötli molt temps en el bosc 
quan topà amb onze homes, caigué sobre ells i els va matar 
a tots. Llavors es va sentir cansat i s’estirà sota un roure a 
descansar. Va arribar Sigmund i li va dir: “Per què no em 
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cridaves?” Sinfjötli va respondre: “Quina necessitat hi havia 
de demanar-te ajuda per matar onze homes?”. Sigmund es 
va abalançar sobre ell i li va donar tal queixalada que va 
caure, ja que li havia destrossat la gola. Aquest dia no van 
poder abandonar les seves formes de llop. Sigmund se’l 
va carregar a les espatlles i el va portar nu a la gran sala, 
es va asseure al seu costat i va exclamar: “El dimoni se’n 
porti les formes de llop!”». Saga de Völsung, cap. 8.

Hi ha en la mateixa saga una altra curiosa història sobre un home 
llop, que he de narrar.

«Llavors va fer el que ella havia demanat, va talar gran 
quantitat d’arbres, i els va llançar als peus dels deu germans 
asseguts en fila, al bosc. I allí es van estar asseguts tot 
el dia i van seguir a la nit. I a mitjanit sortint del bosc una 
dona llop vella  va anar on eren ells, asseguts en els troncs: 
i era enorme i espantosa. A continuació es va abalançar 
sobre un d’ells i el va mossegar fins a matar-lo; i quan se’l 
va haver menjat sencer va marxar. A l’endemà al matí, 
Signy envià un home de confiança als seus germans per 
saber què els havia passat. Quan aquest tornà, li explicà 
la mort d’un d’ells, que la va afligir molt, ja que temia que 
els pogués ocórrer el mateix a tots, sense que ella pogués 
ajudar-los.
Resumint: les nou nits següents va arribar la mateixa 
dona llop a mitjanit, i els va anar devorant un rere l’altre 
fins a acabar amb tots, excepte amb Sigmund, que es va 
quedar sol. I quan va arribar la desena nit, Signy va enviar 
al seu home de confiança a Sigmund, el seu germà, amb 
mel a les mans, i li va dir que li untés la cara a Sigmund i 
li omplís la boca. Així que anà  on era Sigmund, i va fer el 
que li havien manat. Després tornà a casa. Quan es va fer 
de nit va arribar la dona llop, com de costum, disposada a 
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devorar-lo com als seus germans.
Llavors el va ensumar per on estava empastifat de mel, i 
va començar a llepar-li la cara, i poc després li va ficar la 
llengua a la boca. Ell no ho suportà i mossegà la llengua a 
la dona llop. Ella s’aixecà d’un salt i va intentar alliberar-se, 
recolzant les potes en el tronc, de manera que aquest es 
va partir en dos, però ell va seguir estrenyent-la fermament 
i li arrencà la llengua de soca-rel, el que suposà la mort de 
la lloba. Alguns opinen que aquesta bèstia era la mare del 
rei Siggeir, i que havia adquirit aquesta forma mitjançant el 
tracte diabòlic i la bruixeria », cap. 5.

Hi ha una altra història relacionada amb aquest tema en la Saga 
Hrólfs Kraka9, que és preciosa; és com segueix:

«Al nord de Noruega, a les valls interiors, regnava un rei 
anomenat Hring que tenia un fill anomenat Björn. I succeí 
que morí la reina, el que va ser molt lamentat pel rei i per 
tots. El poble li va aconsellar que tornés a casar-se, i així, 
el rei va menar a alguns homes al sud perquè li busquessin 
esposa. Sobre ells va caure un vendaval i una violenta 
tempesta, de manera que van haver de virar el timó i 
navegar amb el vent de popa. Així que van anar cap al 
nord, fins Finnmark10, on van passar l’hivern. Un dia es van 
dirigir terra endins, i arribaren a una casa en què havia dues 
belles dones, les quals els reberen bé i els van preguntar 
d’on venien. Ells respongueren explicant-los el seu viatge i 
les seves aventures, i tot seguit van preguntar a les dones 
qui eren i per què estaven soles i lluny dels llocs habitats, 
tot i ser tan belles i atractives. La major respongué que es 
deia Ingibjörg i que la seva filla es deia Hvit, i era l’estimada 
del rei Finn. Els missatgers van decidir que tornarien a casa 
si Hvit partia amb ells i es casava amb el rei Hring. Hvit 
va acceptar, se la van endur i van anar al rei, que es va 
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enamorar d’ella, i va celebrar les seves noces, i considerà 
que no li importava que ella no tingués fortuna. Però el rei 
era molt vell i la reina se n’adonà de seguida.
Hi havia un vilatà que tenia una granja a prop de l’estatge 
del rei; tenia esposa i una filla que no era més que una 
nena i es deia Bera; era molt jove i adorable. El fill del rei, 
Björn, i la filla del vilatà, Bera, solien jugar junts com nens, 
i s’estimaven. El vilatà era de posició benestant, havia 
participat en incursions en els dies de la seva joventut i 
era un paladí valerós. Björn i Bera estaven cada vegada 
més enamorats i eren vistos junts sovint.
Va passar el temps i no va passar res digne d’explicar, llevat 
que Björn, el fill del rei, es va fer alt i fort, i s’ensinistrà en 
totes les habilitats virils.  
El rei Hring s’absentava amb freqüència durant llargs 
períodes, fent incursions en terres estrangeres i Hvit 
romania a casa i governava el país. El poble no la volia. 
Ella era sempre molt complaent amb Björn, però a aquest 
no li queia bé. Succeí una vegada que el rei Hring va partir a 
l’estranger i li digué a la seva reina que Björn es quedaria al 
costat d’ella per ajudar-la en el govern; perquè li semblava 
aconsellable, ja que la reina era arrogant i estava inflada 
d’orgull.
El rei li va dir al seu fill Björn que havia de romandre a 
casa i governar el país amb la reina. Björn va replicar que 
no li agradava la idea i que no sentia afecte per la reina; 
però el rei va ser inflexible, i va abandonar el país amb 
un gran seguici. Després de la seva conversa amb el rei, 
Björn va tornar a casa i va anar dret a les seves estances, 
malhumorat i vermell d’ira. La reina va acudir a parlar amb 
ell i a donar-li ànims, i li va parlar amistosament, però ell 
li va ordenar que marxés. Ella, per aquesta vegada, el va 
obeir. La reina anava amb freqüència a xerrar amb ell, i li 
deia que seria molt més agradable estar junts que tenir a 
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un vell com Hring a la casa.
Aquest comentari va ofendre a Björn, que li va donar una 
bufetada, i li ordenà amb menyspreu que marxés. Ella va 
replicar que no havia fet bé menyspreant-la i apartant-la del 
seu costat [afegir que]: “Creus que és millor, Björn, festejar 
la filla del camperol que gaudir del meu amor i el meu favor, 
una galant condescendència i una deshonra per a tu! Però 
d’aquí a poc, alguna cosa s’ha d’interposar en el camí del 
teu caprici i la teva insensatesa”. Llavors colpejà la cara 
amb un guant de pell de llop i va dir que es convertiria en 
un ós salvatge, rabiós i horrible, i: “No menjaràs res més 
que les ovelles del teu pare, que mataràs per alimentar-te, 
i mai no abandonaràs aquest estat”.
Després d’això, Björn desaparegué i ningú no va saber 
què havia estat d’ell i la gent el va buscar però no el van 
trobar, com era d’esperar. Ara hem de narrar com van ser 
devorades les ovelles del rei, la meitat d’una vegada, i tot 
obra d’un ós gris tan enorme com espantós.
Una tarda va succeir, per casualitat, que la filla del camperol 
va veure venir aquest ós salvatge, mirant-la tendrament, i 
va creure reconèixer els ulls de Björn, el fill del rei, així que 
va fer un lleuger intent d’escapar. Llavors la bèstia es va 
retirar, però ella la va seguir fins arribar a una cova. Quan 
va entrar a la cavitat, hi havia un home de peu davant ella, 
que va saludar Bera, la filla del vilatà. I ella el va reconèixer, 
ja que era Björn, el fill de Hring. La trobada els va omplir 
d’alegria. De manera que van estar junts a la cova durant 
una estona, ja que ella no volia separar-se d’ell, tenint 
l’oportunitat d’estar al seu costat; però ell va dir que no era 
prudent que hi fos amb ell, perquè durant el dia era animal, 
i a la nit home.
Hring va tornar del seu viatge i li van donar notícia del que 
havia passat durant la seva absència: com Björn, el seu 
fill, havia desaparegut; i també com un animal monstruós 
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rondava pel país i destruïa els seus ramats. La reina va 
instar el rei al fet que matés a la bèstia, però ell ho va 
ajornar un temps.
Una nit, en què estaven junts Bera i Björn, ell digué: 
“Pressento que demà moriré, perquè sortiran a caçar-me. 
Però no em preocupa, ja que no és grat viure amb aquest 
encantament, i el meu únic consol és que estiguem junts. 
Però ara la nostra unió ha de trencar-se. Et donaré l’anell 
que està sota la meva mà esquerra. Demà veuràs venir per 
atrapar-me a l’host de caçadors. Quan hagi mort, visita el rei 
i demana-li que et doni el que hi ha sota la pota davantera 
esquerra de l’animal. Ell accedirà”.
Li va parlar de moltes altres coses, fins que la forma d’ós 
prengué possessió d’ell, i va marxar convertit en ós. Ella el 
seguí, i veié un nombrós grup de caçadors que venia pels 
vessants de les muntanyes, acompanyats de gran quantitat 
de gossos. L’ós va sortir furtivament de la caverna, però els 
gossos i els homes del rei van caure sobre ell, i hi va haver 
una lluita desesperada. Abans que l’acorralessin, va abatre 
a molts i va matar a tots els gossos. Però van formar un 
cèrcol al seu voltant, que va recórrer d’una banda a l’altra, 
però no va trobar manera d’escapar, així que es va tornar 
cap a on estava el rei, va agafar a un home que estava al 
seu costat i el va trossejar. Llavors l’ós estava tan exhaust 
que es va tirar a terra, i tots a un temps es van abalançar 
sobre ell i el van matar. La filla del vilatà, que ho havia 
presenciat tot, va anar al rei i va dir: “Senyor! Tindríeu a 
bé concedir-me el que està sota de l’espatlla davantera 
esquerre de l’ós? ‘El rei va accedir. Els seus homes, a tot 
això, estaven a punt d’escorxar a l’ós; Bera es va acostar, va 
desprendre l’anell i se’l va guardar, però ningú no va veure 
el que havia agafat ni van buscar res. El rei li va preguntar 
qui era, i ella va dir un nom, però no el veritable.
El rei va tornar a casa, i Bera va ser en la seva companyia. 
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La reina, molt contenta, la va tractar bé, i li va preguntar qui 
era; però Bera va respondre com abans.
A continuació la reina va donar una gran festa i va fer 
que cuinessin la carn de l’ós per al banquet. La filla del 
pagès era a la pèrgola de la reina, i no podia escapolir-se, 
perquè la reina sospitava qui era. Llavors es va acostar 
inesperadament a Bera amb un plat en el qual hi havia carn 
d’ós, i li va ordenar que mengés. Bera es va negar. “Això 
sí que és meravella!”, Va dir la reina; “Rebutges el que la 
reina en persona es digna oferir? Menja-te’l ara mateix, o 
tindràs alguna cosa pitjor”. Va donar un mos davant ella, 
i va menjar d’ell; la reina va tallar un altre tros i  va mirar 
dins la boca; va veure que tenia un trosset, però Bera va 
escopir la resta i va dir que no prendria més encara que la 
torturessin i la matessin.
“Pot ser que sigui suficient”, va dir la reina, i es va posar a 
riure». (Saga Hrólfs Kraka, caps. 24-27 abreujats).

A la cançó feroesa Finnur hin friði trobem els següents versos:

Quan aquest perillós finès veié
que la bruixeria l’havia danyat,
llavors es va transformar en un home llop
matant d’aquesta manera a molts11

El que segueix procedeix del segon cant de la Helgakviða 
Hundingsbana, estrofa 3112:

Pot la fulla mossegar-se,
la qual brandes
només sobre tu mateix, quan
repica sobre el teu cap.
Llavors serà venjança
la mort d’Helgi
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quan tu, com a llop,
vagues pels boscos,
sense conèixer fortuna
ni cap plaer,
sense tenir més carn
que trossos de cadàvers

En tots aquests casos el que canvia és la forma. Ara veurem 
exemples en què la persona que canvia té una forma doble, i 
l’ànima infon vida una després d’una altra.
La Saga Ynglinga (cap. 7)13 diu d’Odín que «canviava de forma; 
els cossos descansaven com si dormissin o estiguessin morts, 
però ell era una au o una bèstia, un peix o una dona, i anava 
en un tres i no res a terres molt llunyanes, atenent als seus 
propis assumptes o als d’altres gents». De la mateixa manera, 
el rei danès Harold va enviar un bruixot a Islàndia amb la forma 
d’una balena, mentre el seu cos romania rígid i encarcarat a 
casa. La ja esmentada Saga Hrolf Krake dóna un altre exemple, 
en el qual Bödvar Bjarki, amb la forma d’un enorme ós, lluita 
desesperadament amb l’enemic, que ha envoltat la residència del 
seu rei, mentre el seu cos humà descansa embriagat a l’interior 
junt a les brases.
A La Saga de Vatnsdæla hi ha un curiós relat de tres finesos als 
quals el cap noruec Ingimund va tancar durant tres nits en una 
cabana, i els va ordenar que visitessin Islàndia i l’informessin de 
la situació del país, en el qual volia establir-se. Els seus cossos 
es van posar rígids i van enviar les seves ànimes a fer el viatge, 
i al despertar-se al cap de tres dies van donar una descripció 
fidel de Vatnsdal, on Ingimund anava a establir-se temporalment. 
Però la saga no compta si aquests finesos van projectar la seva 
ànima en cossos d’aus o de bèsties.
La tercera manera de transformació esmentada era aquella en el 
qual l’individu en si no canviava, però els ulls dels altres estaven 
embruixats, atès que no podien detectar-lo, sinó que el veien 
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només sota una forma determinada. Hi ha molts casos d’aquests 
en les sagues; com per exemple en la saga de Hrómundar 
Gripssonar14 i en la Fóstbrœðra15. Però traduiré la més curiosa, 
que és la d’Odd, fill d’Katla, de la saga d’Eyrbyggja16.

«Geirrid, mestressa de casa a Mafvahlið, va enviar un 
missatge a Bolstad que ella sabia que Odd, fill d’Katla, li 
havia tallat la mà a Aud.
Quan Thorarinn i Arnkell van sentir això, van partir a cavall 
amb dotze homes. Van passar la nit a Mafvahlið, i van 
prosseguir al dia següent cap a Hold: i Odd era l’únic home 
que hi havia a la casa.
Katla va seure’s al seient principal a filar, i va ordenar a 
Odd que s’assegués al seu costat; també va ordenar a les 
seves dames que s’asseguessin cadascuna al seu lloc i que 
continguessin la llengua. “Perquè”, digué, “seré jo qui ho 
digui tot”. Quan van arribar Arnkell i la seva companyia, van 
entrar directament, i quan es van presentar a la sala, Katla 
els va donar la benvinguda i els va demanar noves. Ell va 
respondre que no n’hi havia cap, i va preguntar per Odd. 
Katla va dir que havia marxat a Breidavik. “Registrarem la 
casa”, va dir Arnkell. “Que així sigui ‘’; replicar Katla, i va 
ordenar a una nena que els il·luminés i obrís les diverses 
estances de la casa. Tots van veure que Katla estava filant 
davant la seva filosa. Van registrar la casa però no van 
trobar a Odd, així que se’n van anar. Però quan s’havien 
allunyat una mica del tancat s’aturà i digué “Com sabem 
que si Katla no ens ha enganyat i que la filosa que tenia a la 
mà no era Odd?” “Impossible!”, va dir Thorarinn, “Tornem”. 
I així ho van fer; i quan els que estaven en Holt van veure 
que tornaven, Katla digué a les seves donzelles: “Estigueu 
en els vostres llocs, Odd i jo ens en sortirem”.
Segons s’acostaven a la porta, ella va anar cap a l’entrada 
i es va posar a pentinar al seu fill Odd i a tallar-li el cabell. 



76 77

Arnkell va arribar a la porta i va veure on era Katla, i que 
semblava estar acariciant la seva cabra, desembolicant les 
crineres i la barba i allisant la llana. Ell i els seus homes van 
entrar a la casa, però no van trobar a Odd. La filosa de Katla 
estava recolzada al banc, així que van pensar que potser 
no fos Odd, i van sortir. No obstant això, a l’arribar al punt 
on abans havien donat mitja volta, va dir Arnkell: “Penseu 
que Odd pot haver pres forma de cabra?”. “No ho sé”, va 
dir Thorarinn, “però si tornem podrem atrapar-la “. “Podem 
provar sort de nou” digué Arnkell “i veure què passa”. Així 
que van tornar.
En veure que tornaven una altra vegada, Katla va ordenar a 
Odd que la seguís i el va portar on s’amuntegava la cendra 
i li va dir que es tirés sobre ella i no es mogués per cap 
concepte. Quan Arnkell i els seus homes van arribar a la 
granja van irrompre a la sala i van veure Katla asseguda al 
seu lloc filant. Ella els va saludar i els va dir que les seves 
visites se succeïen molt de pressa. Arnkell va contestar 
que el que deia era cert. Els seus camarades van agafar 
la filosa i la van partir per la meitat. “Vaja!”, Va exclamar 
Katla, “ara no podreu dir, al vostre retorn, que no heu fet 
res, doncs m’heu trencat la filosa ‘’. Llavors Arnkell i els 
altres van buscar a Odd per tot arreu, però no van poder 
trobar-lo. De fet, no van veure cap ésser viu en tot el lloc, 
excepte un porc senglar sota el munt de cendra, així que 
van marxar un cop més.
Doncs bé, quan havien recorregut la meitat del camí cap 
a Mafvahlið, va sortir Geirrid a la seva trobada amb els 
seus treballadors. “No han seguit el camí adequat per 
cercar a Odd”, va dir ella, “però ella els ajudarà”. Així que 
van donar mitja volta altra vegada. Geirrid anava coberta 
amb una capa blava. Llavors, quan van veure al grup i van 
informar a Katla, i van dir que eren tretze, i que un portava 
un vestit de color, Katla va exclamar: “Ha vingut aquest troll 
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de Geirrid! Ja no podré llançar-los un encanteri sobre els 
seus ulls”. Es va aixecar del seu seient i va alçar el coixí, i 
va descobrir un esvoranc amb una cavitat a sota: introduir 
a Odd en ell, va posar el coixí a sobre, i va seure dient que 
se sentia defallir.
Quan van entrar a l’habitació, van rebre una pobra 
benvinguda, Geirrid es va treure la capa i es va dirigir cap 
a Katla, i prenent la bossa de pell de foca que portava a la 
mà, la va fer girar sobre el cap de Katla [1]. Llavors Geirrid 
els va ordenar que aixequessin el seient. Així ho van fer i 
van trobar a Odd. El van agafar i el van portar a la punta 
de Budland, on el van penjar ... A Katla la lapidaren fins a 
morir al peu del promontori».

[1] Una precaució contra el “mal d’ull”. Comparar la Saga  Gisla 
Surssonnar, p. 34. I la Saga Laxdæla, capítols 37 i 38.

   Sabine Baring-Gould

Notes de traducció
1 Aquest text correspon al capítol III («The were-wolf in the North») 
del llibre de Sabine Baring-Gould The Book of Were-Wolves, 
being an account of a terrible superstition.
Des de la redacció de L’Upir s’ha considerat bàsic constar amb 
una versió catalana. 
2 Pell, mudança de pell (Zoëga 1910). 
3 Canviar de forma (Zoëga 1910).
4  Zoëga (1910) indica: ham-far/-farir. Viatjar en la forma d’un 
animal, (-fara -fari, í -förum); -föng, fúria, deliri; -hleypa, Un ésser 
humà que viatja en la forma d’un animal; una bruixa que viatja 
d’aquesta manera. 
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5 Zoëga 1910 dóna dues accepcions per a Ham-ramr. 1. Capaç 
de canviar de forma. 2 Presa de la fúria guerrera (berserks-
gangr).
6 Baring-Gould escriu «Witch-ride». La mateix traducció que 
dóna  Zoega (1910). 
7 Völundarkviða, un dels poemes mitològics de l’anomenada 
Edda poètica, escrits en nòrdic antic i preservats en el manuscrit 
islandès conegut com a còdex Regius, del segle XIII. 
8 Baring-Gould ofereix, a més de la traducció, la versió original: 
I. Meyjar flugu sunnan / Myrkvið igögnum / Alvitr unga / Orlög 
drýgja; / þær á savarströnd / Settusk at hvilask, / Dró sir suðrœnar 
/ Dýrt lín spunnu. II. Ein nam þeirra / Egil at verja / Fögr mær fíra 
/ Faðmi ljósum; / Önnur var Svanhvít, / Svanfjaðrar dró; / En in 
þriðja / þeirra systir / Var i hvítan / Háls Völundar.
9 La Saga del rei Hrolf Kraki, narra les aventures d’Hrólfr 
Kraki i el seu clan víking, els Skjöldung. Els fets poden datar-
se de finals del segle V o principis del VI. Els manuscrits 
es van escriure en el període 1230-1450 dels quals només 
sobreviuen 44 d’ells però el més antic és del segle XVII 
encara que se sap que va existir un datat en 1461 dipositat al 
monestir de Möðruvellir, a Islàndia
10 Finnmark, Finnmárku o Ruija és un comtat de Noruega 
que limita amb el comtat de Troms, la Lapònia finlandesa i la 
Província russa de Múrmansk (Rússia), amb els quals forma 
la Lapònia. Es troba situat al nord-est del país, limitant a l’oest 
amb el mar de Noruega, a l’Oceà Atlàntic, i amb el mar de 
Barents, a l’Àrtic, al nord.
11 Hegar íð Finnur hetta sær. / Mannspell var at meini, / Skapti 
hann seg í varglíki: / Hann feldi allvæl fleiri.
12 Forma part també de l’Edda poètica. Les llegendes sobre 
Helgi se situen al voltant del segle VII.
13 La Saga Ynglinga va ser escrita originalment en nòrdic antic 
pel bisbe islandès, poeta i historiador Snorri Sturluson sobre 
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l’any 1225. Óðinn és la forma original d’aquest déu principal de 
la mitologia nórdica. 
14 La versió original de la qual s’ha perdut, però el seu contingut 
s’ha conservat en el poema èpic sobre Hrómundr Gripsson, 
compost probablement la primera meitat del segle XIV. Segons la 
saga Sturlunga –amb textos del segle XII i XIII–, la versió original 
va ser composta pel granger Hrolf de Skálmarnes i que va recitar 
personalment en un casament de Reykjahólar el 1119.
15 Saga dels germans de sang i situa l’escena a principis del 
segle XI a Islàndia i d’altres llocs. S’especula que la saga va ser 
escrita entre 1230 i 1270.
16 Saga dels habitants de Eyrr. La narració comença en 
l’època dels primers assentaments a Islàndia, però molts dels 
esdeveniments ocorren cap a finals del segle X i principis del XI. 
La saga va ser escrita tardanament, segurament al segle XIII. De 
qualitat literària inferior, el seu interès consisteix en què traça la 
genealogia d’algunes famílies clau en la colonització d’Islàndia en 
lloc de centrar-se en un únic personatge com a protagonista.
Té certa credibilitat històrica especialment sobre el període 
de trànsit (s IX-XI) entre la Islàndia víking i una nova incipient 
civilització medieval més estructurada i cristiana. També és 
molt significatiu perquè aporta informació sobre les tradicions 
precristianes, els rituals, les pràctiques paganes i les 
supersticions. I també els draugars o vampirs, com s’ha tractat 
ja a l’Upir (Ardanuy 2006).
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Ressenya de la versió catalana de 
Dràcula. La novel·la i la llegenda,

de Clive Leatherdale.

Clive Leatherdale. Dràcula. La novel·la i la llegenda. Un estudi de 
l’obra mestra gòtica  de Bram Stoker. Maçanet de la Selva: Gregal, 
2015. ISBN: 978-84-943898-6-3. Traducció d’Albert Beteta Mas. 

Parteixo del punt que, atesa la nul·la 
existència de monografies sobre Dràcula i 
els vampirs en la llengua nacional, gairebé 
qualsevol aportació s’ha de rebre amb els 
braços oberts. Per tant, no puc fer més 
que rebre amb els braços oberts aquesta 
contribució i agrair tant a l’editorial Gregal 
com al seu traductor l’Albert Beteta Mas el 
seu esforç i aposta. 
Dit això, vull dividir la meva ressenya en 
dues parts: una dedicada a la traducció i 
una de més extensa al contingut.
Amb referència a la versió catalana he de dir que és professional i 
ben correcta. A més, he de felicitar a l’autor, puix em consta que ha 
estat per iniciativa seva que l’editorial Gregal ha acabat aventurant-
se finalment en aquest projecte en un país que no l’importa gastar-
se uns euros en unes cerveses que duren alguns quarts, però no 
per adquirir un llibre que t’acompanya tota una vida, —que pot ser 
llarga si hom s’anomena Dràcula... 
Malgrat això i, només amb el convenciment que la crítica 
constructiva permet la millora, assenyalaria dues coses. D’una 
banda el fet que en la bibliografia es podrien haver indicat aquells 
llibres que, citant-se en la versió original en anglès, estan traduïts a 
d’altres llengües malgrat que no sigui al català, especialment quan 
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la versió ha vist la llum a Barcelona, com al cas de Natural History 
of the Vampire d’Anthony Masters (1972), publicat per Bruguera el 
1974 en espanyol (Historia natural de los vampiros). 
També creiem que algun terme de la traducció hagués necessitat una 
nota d’abast. Per exemple, quan es tradueix nightmare per malsón 
—a la pàgina 202,—cal ser conscients  que encara que el terme 
anglès i el català denoten el mateix (son molest o desagradable), 
un lector anglosaxó fàcilment pot veure les connotacions que evoca 
el terme mare, un esperit maligne o follet del folklore germànic, que 
cavalca sobre els pits de les persones mentre dormen, de manera 
que, dificultant per opressió la respiració normal, provoquen el mal 
dormir de les persones. En la cultura popular catalana aquest ésser 
és la pesanta, similar a l’espanyola pesadilla.
Centrem-nos ara en el llibre en si mateix, Dracula: the novel & the 
legend obra de l’escriptor anglès Clive Leatherdale (1947- ), autor 
també, entre d’altres volums, de The origins of Dracula (1987, 
1995 i 1998) i de les anotacions d’una edició la novel·la original 
de Bram stoker: Dracula unearthed (1998 i 2006). La monografia 
que ens ocupa ha tingut força èxit i ha vist com apareixen tres 
edicions (1985, 1993 i 2001) —a més de traduccions a l’italià (1989) 
i al francès (1996) la versió catalana de la qual s’adapta a la més 
recent. El fet no és secundari, puix, com el mateix autor assenyala 
en els agraïments (p. 5), la «revolucionària obra de la professora 
Elisabeth Miller Dracula Sense & Nonsense (2000) demoleix 
moltes vaques sagrades fins ara defensades [... i] m’han portat 
a revisar alguns dels arguments...». Avui coneixem en gran detall 
les fonts bibliogràfiques que utilitzà Dràcula que no són, ni tantes, 
ni ocultistes, ni gaire ben informades. 
Recordem a lector que aquesta monografia és sobre Dràcula i no 
sobre vampirs. Encara que l’autor dedica unes quantes pàgines 
en la secció sobre els orígens de la millor obra d’Stoker a tractar 
sobre vampirs, no utilitza fonts originals, és a dir, el folklore, 
sinó autors com Montague Summers o Devendra Varma, amb 
la qual cosa es presenten unes creences o fets ja processats i 
per a nosaltres clarament esbiaixats. Per tant, el lector farà bé 
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de prendre’s aquesta part com un resum del que afirmen algun 
autors no acadèmics del segle XX, però no necessàriament com 
el que pensaven aquells que «convivien» amb vampirs en segles 
anteriors a l’Est d’Europa. 
La segona part s’ocupa de la novel·la mateix, analitzant en detall 
cadascun dels personatges. Malgrat que naturalment hi ha aspectes 
que admeten debat i discussió, és la secció més aconseguida de 
l’obra. 
La darrera part és un recull d’interpretacions de la novel·la. No 
dic pas que no s’hagin de citar, però es podrien haver resumit 
extraordinàriament. El propi Leatherdale ens confessa en una nota 
que quan l’autor preparava la primera edició del llibre a principis 
dels 80 «era impossible escapar dels lligams de la psicoanàlisi, 
imprescindible per completar qualsevol estudi interpretatiu. 
Vint anys més tard, aquest mètode ha estat arraconat en certa 
manera com una moda literària de curta durada». Llavors se’ns 
fa incomprensible el nivell de detall amb el qual recrea les 
interpretacions «freudianes» de Dràcula. Però jo diria que encara 
és pitjor el capítol en el qual s’analitza la novel·la Dràcula a la llum 
del tarot i el greal. Insisteixo que és ben comprensible que Clive 
Leatherdale resumeixi les diferents interpretacions que ha rebut 
el sentit de la narració d’Stoker. Però per això no ens calen 18 
pàgines en clau ocultista... És més aviat, malgrat que l’autor no ho 
diu en cap moment, com si pensés que totes les interpretacions 
es superposessin i fossin igual de vàlides. És a dir, es renuncia a 
construir un discurs propi lògic, coherent i fonamentat, això sí, tan 
crític com es vulgui, ... o es pugui. 
Acabo tal i com he començat. L’obra ha de resultar de profit per 
al lector català que té interès en la novel·la de Dràcula, de Bran 
Stoker o la literatura gòtica o fantàstica en general. Atesa la 
inexistent bibliografia sobre la temàtica és imprescindible la seva 
adquisició.  

   Jordi Ardanuy



84


Butlletí de Cercle V

Edició: Josep Fígols i Francesc Casanova
Muntatge: JF&A
Correcció lingüística externa: Núria Ribas
Correspondència: contacte@cercle-v.org

         www.cercle-v.org

ISSN: 2014-2846


