
Aqusst treball, un deis rebuts per «Serra d'Or» en resposta a la seva mes recent «crida 
ais escriptors joves», amb el títol «Algimes histories de vampirs», fou l’escollit, peí jurat 
encarregat de fer-ne la tria, al primer lloc entre els que es presentaven a l'opció b 
(avaluado d’alguna obra catalana del segle XX).

QUAN ELS WHBS PARLEN EN CATALA
per Julia Guillamon

Amb una frondosa tradició literaria i uns 
precedents folklbrics universais, les histo
ries de vampirs han estat objecte, en pie 
segle vint, de passions enfrontades. Per 
a alguns (de productors cinematografíes a 
agencies de viatges) han suposat una 
fórmula mágica d’obtenció de beneficis. 
Avui mateix, si us vaga, podeu encarregar 
el bitllet per a Transsilvánia i recorrer els 
escenaris que en el deliri de la ficció co
negué Jonathan Harker, el personatge de 
la novella de Bram Stoker, el 1897: Viena, 
Budapest, Klausenburg, Bistrita, Bukovina... 
Podeu també, pero, refugiar-vos a la pe- 
nombra de la biblioteca o revisar la car- 
tellera de cinema. Aleshores haureu triat 
el terreny deis mites, aquell que us per- 
metra gaudir deis encants aristocrátics, 
refinats i erótics del Bela Lugosi deis films 
de la Universal o del Christopher Lee de 
la Hammer Productions. Qué podran oposar 
davant de tanta refinada porpra About and 
Costello o les hilarltats de Polanski i el 
seu ball de vampirs? L’encís polsegós i 
decadent haurá venqut irremeiablement 
qualsevol desmitificació maliciosa.

De retruc, haureu vencut la historia. Car, 
en efecte, tal i com s’ha divulgat darrera- 
ment, el més conegut deis vampirs, el 
rnite per excelléncia, Drácula, és un per
sonatge historie, Vlad Draculea, dit també 
Tepes (l'empalador), voivoda de Valáquia, 
un petit regne en disputa continua entre 
l’lmperi Otomá i Hongria. Vlad Tepes fou 
un personatge que no desmeresqué gran 
cosa el mort-vivent de Stoker. Sanguinari 
i tortuós, rebé el seu nom per la persis
tencia en el costum d'empalar tot aquell 
que s'oposava ais seus designis, ture, hon- 
garés o súbdit de Valáquia. Ralf-Peter Mar
tín (al seu Dracula. Das Lebert des Fürsten 
Vlad Tepes) ha ofert una variada mostra 
deis métodes de tortura del voivoda, que 
reduirien a provatura d’afeccionat l’ence- 
gament de presoners francesos per part 
de Roger de Llúria, referit a la Crónica de 
Bernat Desclot. Tanmateix la historia no 
fou benigna, i en la culminació deis seus 
despropósits va fer morir Vlad Draculea 
a mans deis tures... decapitat. Si Thagues- 

sin negat en sopa d'all no hauria estat tan 
malaurada la dissort del mite!

Fet i fet, ens quedem amb l'heroi romántic 
i renunciem al llegat de l’antigor. I no sois 
ho fem per Stoker, car el tema vampíric 
es troba insinuat també a Byron, a The 
Giaour, un poema que suposaria l’inici d’un 
seguit de textos sobre personatges margi
náis; i és el motiu central d’un text po- 
lémic de Goethe: Die Braut vori Corinth.

De la mateixa manera, el vampirisme re- 
apareix a alguns autors més especialitzats 
en el camp de la literatura fantástica, en- 
capcalats per E. T. A. Hoffmann (Vampiris- 
mus), al qual van seguir John William Poli- 
dori (metge i secretan de Byron, i únic 
escriptor, junt a Mary Shelley i el seu 
Frankenstein, que dugué a terme la propo- 
sició del mateix Byron d’escriure una his
toria de terror), Poe (Berenice), Théophile 
Gautier (La morte amoureuse), Maupas- 
sant (Le Horla), i més recentment Howard 
Phillips Lovecraft, Robert Bloch (guionista 
de Psycho, d’Alfred Hitchcock), Arthur Co- 
nan Doyle i Rubén Darío... Una nómina

Vlad Draculea. I'únic vampir anatemitzat abans de ser-ho: els tures li tallaren el cap.
L’església conventual de Snagov conté, segons la tradició, les restes mortals de Vlad Draculea, el Drácula historie.

que aturem aquí I que esdevindria de bon 
segur amplíssima, interminable.

ELS VAMPIRS CATALANS

Ais PaTsos Catalans, pero, els vampirs no 
han fet fortuna, de la mateixa manera com 
no n'ha fet —fins ben recentment— la nar
rativa de genere: literatura de terror, narra
tiva d'aventures, ciéncia-ficció. Es tracta 
potser del carácter menys espantadís de 
les clarors mediterránies, enfront les bro- 
moses obagors del nord. Una cristianitza- 
ció intensiva, que elimina tota resta de 
paganisme, i un romanticisme tarda que, 
per torna, coincideix amb un procés de 



difícil recuperado cultural, han fet la res
ta. Hom ha parlat d'un parallelisme entre 
el comte Drácula i el comte Arnau, válid 
en el camp de la imatgeria externa, en 
algún cas, com a La Panolla de Pelagi i 
Briz, ben explícita. Fallaq, pero, a l’hora 
de les intencionalitats i únicament equipa
rable ais exemples menys purs de Goethe 
i Byron.' La cultura del país, revestida 
tothora d’una gravetat solemne i filosófica, 
producte de la mancanca d’un públic mul- 
titudinari, ha estat poc propicia a manifes- 
tacions fantástiques, que més duna vegada 
han rebut l’acusació d’escapisme, evasió 
o superficialitat. Només el naturalisme ru
ral, impellit per la seva visió cáustica del 
món, encunyá (com en certa manera ho 
havia fet també el romanticisme) la figura 
marginal i rónega, amb l’Ángel Negre, l’Es- 
palamada o en Jich (Martí Genis i Agui- 
lar), l'Escanyapobres o Daniel Serrallonga 
(Narcís Oller) i encara l’Anima (Víctor 
Catalá), Josafat (Prudenci Bertrana) i un 
llarg seguit de manifestacions d’una Cata
lunya agrária i endarrerida, com a elements 
paradigmátics. Res de sobrenaturalitat, 
pero. L'única allusió al mesmerisme (tema 
básic a Hoffmann, Poe, Lovecraft o Le 
Horla de Maupassant) es troba a la me
lindrosa Julita de Genis, i Cesare Lom- 
broso, a qui el naturalista italiá Luigi Ca
puana dedica Un vampiro, sois es troba 
referit per Oller, punta de llanga del rea- 
lisme local.1 2
Siguí com siguí, els vampirs catalans no 
treuen el ñas fins a l’arribada duna nova 
generado d'escriptors que, ja en plena 
postguerra, es llancen a la recerca de nous 
camíns, per contrades on el meravellós 
esdevé transcendental. És Joan Perucho 
qui incorpora definitivament el tema, con- 
vertint-lo en una de les constants básiques 
de la seva obra. No és debades que la 
primera incursió de l’autor en el camp de 
la narrativa curta siguí un homenatge a 
Lovecraft. H. P. Lovecraft suposa, en la 
seva recerca del terror cósmic, un vessant 
modern del vampirisme. En l’escríptor de 
Providence no és la sang alió que xuclen 
les divinitats arcaiques, és l'enteniment, 
la personalitat, quelcom que es troba ja a 
Le Horla i, sobretot, a una de les dues 
incursions de Conan Doyle en el tema: 
The Parasite. Sois un conte de Lovecraft 
posseeix certes traces de vampirisme clás- 
sic: Somnis de la casa de la bruixa, i en-

1. Es tracta d’una objecció obvia, car la imatge 
del comte Arnau no és concebuda com a element 
transgressor de la realitat, com a vehicle de la 
por, sino com a mitjá per a exposar tesis filosó- 
fiques. Aixó no succeeix amb Drácula, i en canvi 
és ben viu a la tradició alemanya, amb Nosferatu. 
En termes técnics podríem dir que la figura del 
comte Arnau no té «sentit literal» i sempre está 
en funció d’un contingut «allegbric». Altrament. 
el mite d'Arnau, en la seva forma més habitual, 
no escapa a la tradició d’aparicions d'éssers del 
purgatori amalgamada per l’església. La revisió 
d’un tractat de Joseph Boneta publicat en pie 
segle xviii (Gritos del purgatorio y modo para 
acallarlos) podria aportar nous elements per a 
una análisi completa.
2. La sagacitat de Lluís Urpinell ha aparellat la 
novel-la de Mariá Vayreda La punvalada amb el 
mite de Drácula, en uns papers d’aparició pró
xima. Es tracta d’un cas isolat que no canvia en 
termes generáis el curs de l’exposició, en tant 
que tampoc no es troba deslligat del tot d’algu- 
nes de les limitacions vistes fins ara.

Les doctrines del magnetisme animal de Mesme causaren furor a l’Europa del segle XIX. La literatura se'n féu ressó. 
El cas de Mr. Valdemar d’E. A. Poe n’és potser l’exponent més conegut.Ais Paísos Catalans el vigatáMartí Genis i Aguilar (foto) alludeix el tema a Julita.

cara molt barrejat amb temes de mágia 
i amb l'espessa mitología de Cthulhu. Yog- 
Sothoth i Nyarlotep substitueixen amb el 
seu carácter inassolible, basardós, els cas- 
tells, els carruatges, les capes negres I 
roges, o les criptes ocultes... És el cas 
de The Whisperer in Darkness (El que mor- 
mola en la fosca), de The Thing on the 
Doorstep (L'ésser al llindar), The Shadow 
in the Attic (L'ombra a l'átic) o The Case 
of Charles Dexter Ward: casos de substi- 
tució d'esperit en un eos o simple des- 
trucció de l’ésser per forces vingudes d’un 
més enllá tenebrós.
Joan Perucho, per la seva banda, a «Una 
nova llum sobre Kulak», conte indos tot 
sovint a les antologies deis Mites de 
Cthulhu, ofereix una curiosa variant del 
vampirisme psíquic de l'americá. El comte 
Alexandre Kulak evoca, seguint els mots 
consignáis per l'enigmátic Al-Buruyu (per- 
sonatge parallel a l'Alhazred de Lovecraft), 
la presencia de Yog-Sothoth (divinitat ma
léfica que no obeeix liéis de temps ni d’es- 
pai). Els mots reportáis corresponen a la 
«Cua de Dragó», símbol arcaic referit a 
The Case of Charles Dexter Ward. Kulak, 
pero, no aconsegueix sortir-ne gaire glorio- 
sament, i Yog-Sothoth, esdevingut ara bu
rócrata recalcitrant per la ploma destra de 
Perucho (i, com a tal, castellanoparlant), 
llanca una maledicció antológica:
«—Es usted un idiota. Comunicaré a mis 
superiores que su fama es injustificada y 
subalterna. Estudie usted más. 'NGAH’NG 
AI'Y!»

JOAN PERUCHO, L’INTRODUCTOR
Aixó ens duu a l'análisi deis carácters es- 
sencials de la literatura fantástica feta ais 
Paísos Catalans a la postguerra. En primer 
lloc, la tendencia descreguda deis narra- 
dors, que té un paper preeminent a totes 
les ficcions. Seguint el procés de tots els 
mites, des de Carlemany o els cavallers 

artúrics, Drácula es reproduí, tingué filies 
i esposes, parents llunyans, i finalment es 
convertí en objecte de riota. Ja el 1875, 
Paúl Feval, amb la seva Ciutat-Vampir,3 
inicia el corrent estrafet que hauria de 
prevaler a les produccions del segle XX 
(vint-i-dos anys abans de Stokerl). Perucho 
n’és evidentment hereu, com també ho és 
de la irónica ghost story victoriana, encap- 
calada per Montague Rodhes James. Pero 
per a l’escriptor barceloní el vernís mític 
no s'ha després. És cert que els arqueti- 
pus de la literatura fantástica represos per 
Fautor de Llibre de cavalleries es troben 
a una distancia enorme de la seva formu
lado inicial, pero Perucho, seguidor fidel 
del genere, sap meravellar-se davant el 
mite i, en últim terme, reproduir-lo xarona- 
ment, amb la intelligéncia que li és propia, 
i amb un poder d’encís renovellat per una 
capacitat creativa que defuig la fácil burla 
textual. No entrarem aquí en la concreció 
de tot aixó en l'obra clau de Fautor, Les 
histories naturals, on, de la mateixa ma
nera com coetániament Pedrolo o Tasis ho 
feien amb la novella policíaca, Perucho in- 
trodueix en un context local les constants 
—en aquest cas poc purés— d’un genere 
elássie desates per aqüestes latituds. L’es- 
forc depassa les característiques d'aquests 
papers, i ens limitarem tan sois a consig
nar un aspecte important de l'obra: la jus- 
tificació, per raons sobrenaturals, de mo- 
tius rigorosament histories inclosos en la 
trama. Alió que fa que Ramón Cabrera, 
general en cap deis exércits carlins d'Ara- 
gó, Valencia i Múrcia, que hagué de reti
rarse a la Térra Alta quan ja la derrota 
del seu bándol era imminent, aparegui a la 
novella com a víctima d’Onofre de Dip 
(el vampir de la historia) i que aquest fet 
esdevingui el determinant real (sempre 
segons Perucho) de la fúgida del general. 
Seguint la limitació que ens imposa l'es- 
pai, ja només ens resta, dones, per acabar, 
examinar breument dues mostres més de 
Finieres de Fautor peí tema, recollides a 
Els balnearis (llibre que Perucho dedicá 
monográficament a recrear temes de la 
literatura de misteri clássica, del capitá 
Nemo a Hércules Poirot, i d’Ann Radcliffe 
a Bram Stoker); dos exponents que, junt 
amb «Els vampirs», article publicat origi- 
náriament a «Destino» i aplegat en estat 
fragmentan al recent Incredulitats i devo- 
cions, i els exemples esmentats fins ara, 
constitueixen el total de les prospeccions 
de Fautor en el terreny del vampirisme. 
El primer exemple, sempre en la línia de 
distanciament que hem referit, duu per 
títol «Alhama i el Manuscrit trobat a Sara- 
gossa» i conté una refeta satírica d'alguns 
aspectes de l'obra del polonés Jan Potocki, 
Manuscrit trouvé á Saragosse, una de Ies 
més reeixides i enigmátiques formulacions 
del tema, on la sensualitat aflora d’una 

3. El text de Feval guarda amb l’obra de Peru
cho un plegat de semblances técniques que acon- 
sellen un estudi parcial profund. Feval inclou 
Ann Radcliffe com a personatge de la seva his
toria (de la mateixa manera com fa Perucho a 
Els balnearis) i la sotmet a una serie -de carica
tures sarcástiques que ens remeten tant a la 
mateixa obra de Radcliffe com ais textos lauda- 
toris que en féu Walter Scott.



manera viva i es contraposa a l’horror pur, 
primordialment en l’episodi conegut per 
«Historia de Pacheco».4 Emina i Zibeddé, 
dues germanes lesbianes, d’inclinacions 
satániques (quelcom que ja es troba a la 
Carmilla de Sheridan Le Fanu), atrauen el 
viatger Alfons von Worden, qui, després 
d’una nit de gaudis i allucinacions a la ter
rible Venta Quemada, apareix entre els 
cadávers de dos penjats, els germans Soto, 
bandolers de Sierra Morena. Perucho afe- 
geix a la historia com von Worden va aple
gar, de resultes d’aquestes aventures, una 
afecció reumática insofrible, que el dugué 
al balneari d’Alhama, i com, més endavant, 
a conseqüéncia de la ingestió duna carn 
d'olla en mal estat, se li tornaren a aparéi- 
xer les dues germanes morisques, enmig 
d’una febrada altíssima, tot ballant una 
jota i cantant una derivació de la lletra 
d’un «polo» que apareix a l’obra:

-Cuando Joselito alza 
las palmas para bailar 
se me pone el cuerpecito 
como hecho de mazapán.»

D'altra banda, el segon cas, el del conte 
que encapcala el llibre, resulta encara més 
formidable. Es tracta d'«EI comte Drácula 
i Bram Stoker a Luhaschowitz», que, com 
el seu títol insinúa, ve a ser la protohis- 
tória de la novella de l’irlandés, una proto- 
historia —no cal dir-ho— falsejada, on Pe
rucho supleix l’abséncia de veritat amb 
citacions destres, com la que fa referen
cia a Raymond Rudorff i al seu estudi 
The Dracula Archives —que no correspon 
a un estudi sino a una novella—, fet que 
incorpora Perucho a la tradició de comen- 
taris de llibres inexistents o falsejats, que 
ha culminat en pie segle XX en les obres 
de Jorge Luis Borges o del polonés Sta- 
nislaw Lem.
D'aquesta manera, l’autor fa esdevenir 
Stoker cirurgiá dentista, per a més tard 
descriure'l oferint els seus servéis odon- 
tológics al comte transsilvá, a qui llimará 
els ullals en més d’una ocasió mitjanqant 
la mola desmuntable de tracció muscular 
que duu tothora ais seus viatges, com a 
part ineludible de l’instrumental professio- 
nal. L’encís d'aquesta entranyable amistat 
es trencará només amb l’arribada de la 
baronessa Bathory, un altre deis vampirs 
histories, que aquí se’ns presenta com a 
neboda de Drácula (i descendent de la 
comtessa de Meczyr, que fou qui inocula 
l'Onofre de Dip de Les histories naturals]. 
La neboda es deleix pels glóbuls roigs de 
Stoker, i només la taxativa intervenció 
de l’oncle evitará un desenllag trágic. Tot 
seguit, enriiig del batibull de la baralla 
familiar, Drácula perdrá una misteriosa 
lletra que duia a la butxaca i que anirá 
a raure casualment a mans de l’escriptor... * i

4. A la seva obra Potocki teoritza ben curíosa- 
ment sobre els vampirs tot assenyalant: «Jo en 
distingeixo de dues menes: els vampirs d’Hongria
i de Polonia, que són cadávers que surten de 
les seves tombes a la nit, i xuclen la sang deis 
humans. I els vampirs d’Espanya, que són es- 
perits corruptes que donen vida al primer eos 
que troben i li transmeten tota classe d’aparen- 
ces i...»

Joan Perucho, l’autor més representatiu del tema vampíric a la literatura catalana de postguerra.
Aquí és on Perucho dona una nova mostra 
de la seva habilitat a l’hora d’entrellagar de 
manera indestriable la historia tradicional 
i la seva propia invenció, car, efectiva- 
ment, la carta reprodueix una part de l’obra 
de Stoker, concretament el missatge del 
doctor Seward a Arthur Holmwood que en- 
capqala el capítol X del llibre. Amb aixó, 
ja es fa impossible distíngir la realitat de 
la ficció, i val a dir que'és aquesta impos- 
sibilitat alió que ens apropa al máxim 
guany que la narrativa de l’autor pot ofe- 
rir-nos: el gaudi del joc amb les fonts i 
amb la historia, amb el mite. D'aquesta ma
nera, situar el sofisticat i un poc decadent 
Drácula en un balneari esdevé tot un en- 
cert de recreació, com ho és també fingir

l'encontre amb l’escriptor, la faula odonto
lógica i el llegat de les memóries de Drá
cula en reconeixement pels seus servéis; 
episodis que acaben de reblar l'efecte sor- 
prenent i mágic que l’autor recerca. Si, 
per torna, la narració serveix per a legi
timar el parentiu d’una criatura del mateix 
Perucho amb la branca familiar del més 
important vampir, i oferir així una magna 
mostra de recursivitat literária, com efec- 

El general carlí Ramón Cabrera, víctima, segons la fantasia de Perucho, del vampir Onofre de Dip.
Un racó de Pratdip, el poblé del Baix Camp que Perucho relaciona amb les histories de vampirs.

tivament succeeix aquí, l’objectiu haurá 
estat assolit amb escreix.

Algú objectará, amb tot, que fou mitjan- 
cant The Golden Bough de Sir James 
George Frazer que Stoker s'interessá per 
Transsilvánia i els seus costums, que no 
fou mai dentista, sino repórter, i que de- 
gué al seu ofici el contacte amb alguns 
casos de vampirisme que el suggestiona- 
ren poderosament. I encara hi haurá qui, 
maliciosament, recordi l’escapgament, sota 
la simitarra turca, del genuí Drácula. Siguí 
com siguí, serem ben difícils de conven
cer. Car, fet i fet, preferim pensar en el 
cel ennuvolat de Luhaschowitz, en la ma- 
laltia gastro-hepática d'aquest Drácula amb 
problemes a les canines, i en les partides 
de «mah-jong» que el comte disputava, en
tre got i got d’aigua alcalino-cluorada, amb 
un irlandés intrépid, dentista de professió, 
que hauria d’incorporar-lo anys enllá, mer- 
cés al seu graciós oferiment, a l’univers 
deis somnis. —JULIA GUILLAMON.


