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En l’any 1815 es van reunir a Viena les persones més 
distingides en matèria d’erudició europea, esperits brillants 
de la societat i d’enormes capacitats diplomàtiques. Quan 
el congrés va concloure, els monàrquics emigrats es pre-
paraven per a tornar definitivament als seus castells i els 
guerrers russos a veure novament les seues llars abando-
nades. Alguns polonesos partien de mala gana per haver 
de portar amb ells el seu amor a la llibertat a Cracòvia, 
per a posar-la sota la triple i dubtosa independència que 
suposadament havien aconseguit el príncep Metternich, 
el príncep de Hardenberg i el comte de Nesselrode. 

Com si fóra la fi d’un ball animat, la reunió que fins 
llavors havia estat concorreguda es va reduir a un grapat 
de persones que, fascinades pels encants de les dames 
austríaques, es demoraven a tancar l’equipatge i marxar.

Aquesta societat feliç, de la qual jo formava part, es 
reunia dues vegades per setmana al castell de la senyora 
princesa viuda de Schwarzemberg, a poques milles de la 
ciutat, al costat d’un petit llogarret anomenat Hitzing. Les 
bones maneres de l’amfitriona i la finor del seu esperit 
feien que l’estada a la seua residència fóra tot un plaer.

La família del Vurdalak

Alexei Constantin Tolstoi
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Els matins estaven destinats a fer passejos; de vesprada 
berenàvem tots junts, al castell o per la contornada, i a la 
nit, asseguts al voltant d’una llar agradable, ens entrete-
níem conversant i contant històries. Estava estrictament 
prohibit parlar de política. Ja n’havíem tingut massa, 
i preferíem els relats de llegendes dels nostres països 
respectius o de les nostres evocacions.

Una nit, quan cada un havia contat ja alguna cosa 
i els ànims es trobaven en aqueix estat de tensió que 
normalment la foscor i el silenci incrementen, el marqués 
d’Urfé, vell emigrat a qui tots estimàvem per la seua ale-
gria juvenil i la forma atrevida de parlar de la seua antiga 
bona fortuna, va aprofitar un moment de silenci i va 
prendre la paraula:

—Les seues històries, senyors —ens va dir—, sens 
dubte són sorprenents, però al meu parer els falta quel-
com essencial, açò és, l’autenticitat. Que jo sàpia, cap de 
vostés ha vist amb els seus ulls les coses meravelloses 
que acaba de narrar, i tampoc pot assegurar-ne la vera-
citat amb la seua paraula d’honor.

Ens vam veure obligats a reconéixer-ho. L’ancià, aca-
ronant-se la papada, va continuar:

—Quant a mi, senyores, no conec més que una aven-
tura d’aqueix gènere, però és tan estranya, tan horrible, 
i tan vertadera, que és capaç de ferir d’espant l’esperit 
del més incrèdul. Malauradament vaig ser-ne testimoni 
i actor al mateix temps, i, encara que no m’agrada recor-
dar-la, aquesta vegada els la contaré amb molt de gust, 
sempre que les dames ho consenten. 

L’aprovació va ser unànime. Algunes persones es bellu-
garen inquietes en les seues cadires i miraren amb des-
confiança i por els reflexos que la lluna dibuixava sobre 
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l’empostissat, però prompte van formar un rogle i tots els 
oients servaren silenci per escoltar la història del marqués.

El senyor d’Urfé agafà una porció de tabac i, fumant 
lentament, començà el seu relat:

—Abans de res, senyores, els demane perdó si en el 
transcurs de la meua narració parle dels meus assumptes 
amorosos més del que convé a un home de la meua edat. 
Però hauré d’esmentar-los perquè el relat siga comprés. 
A més, hom perdona a la vellesa tenir moments de con-
fusió, i serà la seua culpa, senyores meues, si en veu-
re-les tan belles davant meu, em sent temptat a creure 
que sóc un xicot jove. Els diré sense més preàmbuls que 
l’any 1759 jo estava perdudament enamorat de la bella 
duquessa de Gramont. Aquella passió que em semblava 
profunda i duradora no em deixava en pau ni de dia ni 
de nit, però la duquessa, com solen fer les dones boni-
ques, tan sols es complaïa a coquetejar amb mi, cosa que 
feia créixer els meus turments. Arribà un punt en què jo, 
desesperat, vaig sol·licitar una missió diplomàtica prop 
del gospodar1 de Moldàvia, durant les negociacions amb 
el gabinet de Versalles. La missió em va ser concedida, 
però ara seria inútil i avorrit donar-ne detalls. El cas és 
que, el dia abans de la meua partença, em vaig presentar 
a casa de la duquessa. Ella em va rebre menys sarcàstica 
que de costum i, amb una veu que palesava una certa 
emoció, em va dir:

—D’Urfé, comet vosté una bogeria. Però el conec i sé 
molt bé que mai es retracta quan ja ha pres una decisió. 

1 Títol portat pels prínceps de Moldàvia i Valàquia, sota el domini otomà, des del s. XV fins a la 
darreria del XIX.
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Així que tan sols li demane una cosa: que accepte aquesta 
xicoteta creu com a prova de la meua amistat, i porte-la 
posada fins que torne. És una relíquia que per a la meua 
família té una gran valor.

Amb una galanteria, potser fora de to per al moment, 
vaig besar no la relíquia, sinó la mà encantadora que me 
l’oferia, i me la vaig penjar al coll. És la mateixa creu que 
ara els mostre; des d’aquell dia mai me n’he separat.

No les fatigaré, senyores, amb els detalls del viatge, ni 
amb les observacions que vaig fer dels hongaresos i dels 
serbis, un poble empobrit i ignorant però valent i honest, 
que malgrat estar sota domini turc no havia oblidat ni la 
seua dignitat ni la seua antiga independència. N’hi haurà 
prou amb dir-los que el fet d’aprendre un poc de polonés 
durant una estada a Varsòvia va facilitar la meua instruc-
ció i que, en poc de temps, em vaig ensenyar el serbi, ja 
que aqueixos dos idiomes, igual que el rus i el txec, com 
deuen saber, són branques d’una mateixa llengua que 
s’anomena eslava.

Quan en sabia prou per a fer-me entendre, un dia vaig 
arribar a un poble, el nom del qual no té interés. Vaig trobar 
els habitants de la casa on anava a hostatjar-me sub-
mergits en una consternació que em va paréixer encara 
més inusual, ja que era diumenge, dia en què el poble 
serbi acostuma a lliurar-se als plaers més diversos, com 
ara el ball, el tir d’arcabús, la lluita, etc. Vaig atribuir la 
forma d’actuar dels meus amfitrions a alguna desgràcia 
recent, i tot just em disposava a anar-me’n quan un home 
d’uns trenta anys, alt i imponent, se’m va acostar i em 
va agafar la mà.

—Passe, passe, foraster —em va dir—, no es moleste per 
la nostra tristesa, quan en sàpia la causa ens entendrà.
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Llavors em va explicar que son pare, que es deia 
Gortxa, un vell de caràcter inquiet i intractable, s’havia 
alçat un dia del llit i havia despenjat de la paret el seu 
gran arcabús turc.

—Xicots —havia dit als seus dos fills, Georges i 
Pierre—, me’n vaig a la muntanya per reunir-me amb 
els valents que persegueixen el maleït Alibek (aquell era 
el nom d’un bandoler turc que llavors aterria el país). 
Espereu-me durant deu dies, i si no haguera tornat al 
desé, feu dir una missa d’ànimes, puix ja seré mort. 
Però —va afegir el vell Gortxa posant-se encara més cir-
cumspecte—, si jo tornara (Déu vos en guard) després 
de complir-se els deu dies, si us estimeu la vida no em 
permeteu entrar ací de cap de les maneres. Si això s’es-
devinguera, us ordene que oblideu que vaig ser el vostre 
pare i que em travesseu amb una estaca d’àlber sense 
tenir en compte el que jo puga dir o fer, ja que en aqueix 
moment no seré més que un maleït vurdalak que haurà 
vingut per succionar-vos la sang.

Cal dir, senyores meues, que els vurdalaks o vampirs 
dels pobles eslaus són cadàvers que ixen de les seues 
tombes per xuclar la sang dels vius. Fins ací els seus cos-
tums són els mateixos de tots els vampirs, però en tenen 
un altre que els fa més temibles. Els vurdalaks prefereixen 
succionar la sang dels seus familiars més pròxims i dels 
seus amics més íntims, els quals, en morir, es conver-
teixen també en vampirs. Hi ha qui afirma haver vist a 
Bòsnia i a Hongria poblacions senceres convertides en 
vurdalaks. L’abat Agustin Calmet, en la seua curiosa obra 
sobre apareguts, en cita exemples esgarrifosos. Els empe-
radors d’Alemanya en diverses ocasions han anomenat 
comissions encarregades d’aclarir casos de vampirisme. 
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S’estenen actes, s’exhumen cadàvers trobats empatxats 
de sang i se’ls crema en una plaça pública després de per-
forar-los el cor. Magistrats que són testimonis d’aqueixes 
execucions afirmen haver escoltat els cadàvers emetre 
alarits en el moment en què el botxí els clavava l’estaca en 
el pit. Els mateixos magistrats ho han atestat formalment 
i ho corroboren els seus juraments i les seues signatures.

Després d’aquestes referències, els serà més fàcil 
comprendre, senyores, la impressió que van produir les 
paraules de Gortxa en els seus fills. Els dos es palplantaren 
davant d’ell i li van suplicar que els deixara anar en el seu 
lloc. Però la seua resposta fou donar-los l’esquena, i es 
va posar en marxa cantussejant la tornada d’una antiga 
balada. Precisament el dia en què vaig arribar al poble, 
expirava el termini fixat per Gortxa, i no em va costar 
gaire comprendre la desesperació d’aquells jóvens.

Es tractava d’una família bona i honesta. Georges, el 
major dels dos fills, era de faccions masculines marcades 
i semblava un home seriós i decidit. Era casat i tenia dos 
fills. El seu germà Pierre era un jove bell de divuit anys; 
la seua fisonomia revelava més dolçor que audàcia, i 
semblava que era el favorit d’una germana menor que 
es deia Sdenka, una jove que representava molt bé la 
bellesa eslava. A més d’aquella bellesa indiscutible, el 
paregut amb la duquessa de Gramont em va impressio-
nar. Especialment un petit senyal en el front que en tota 
ma vida només el trobaria en aqueixos dos sers. Aquella 
particularitat podia no agradar en una primera impressió, 
però es tornava irresistiblement atractiva després d’ha-
ver-la vist més d’una vegada.

Tal volta perquè en aquell temps era molt jove, o pot-
ser pel paregut, unit a un esperit únic i ingenu, Sdenka va 
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provocar en mi un efecte irresistible. No havíem conversat 
ni dos minuts i ja sentia per ella una simpatia massa viva 
com perquè no amenaçara de convertir-se en un senti-
ment més tendre si prolongava la meua estada al poble.

Estàvem reunits davant de la casa, al voltant d’una 
taula proveïda de formatges i de bols de llet. Sdenka 
filava; la seua cunyada preparava el berenar dels xiquets 
que jugaven en l’arena; Pierre, despreocupat, xiulava 
mentre polia un sabre turc; Georges, recolzat sobre la 
taula, el cap entre les mans i amb les celles arrufades, 
pareixia que devorava el camí amb els ulls, sense pro-
nunciar una paraula.

Quant a mi, vençut per la tristesa general, mirava amb 
melangia com els núvols emmarcaven el cel daurat i, 
entre un bosc de pins, la silueta d’un convent mig amagat.

Aquell convent, segons he sabut més tard, havia sigut 
famós per la miraculosa marededéu que, segons la lle-
genda, els àngels havien conduït i col·locat en un roure. 
Però a l’inici del segle passat, quan els turcs van envair el 
país, van degollar els monjos i van saquejar el convent. 
No en va quedar més que uns quants murs i una capella, 
en la qual una espècie de capellà eremita prestava el ser-
vei religiós. Aquest lloc acollia els curiosos i oferia refugi 
als pelegrins que arribaven a peu, vinguts d’un lloc sant 
a un altre, per retre les devocions al convent de la Mare 
de Déu del Roure. Ja he dit adés que això ho vaig saber 
temps després. Aquella vesprada, els meus pensaments 
eren molt lluny de l’arqueologia sèrbia. Com ocorre sovint, 
quan hom deixa volar la imaginació, evoca el temps pas-
sat, els dies de la meua infància, i la meua pàtria, França, 
que havia abandonat com si fóra un país llunyà i salvatge.

Recordava la duquessa de Gramont i, per què no 
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confessar-ho, en la distància recordava també algunes 
dames de la meua època, àvies seues. Els seus rostres, 
després del de l’enxisadora duquessa, pul·lulaven pel 
meu cor. Ràpidament vaig oblidar els meus amfitrions i 
el seu desassossec.

De sobte, Georges va trencar el silenci:
—Dona —va dir—, a quina hora va marxar el vell?
—A les vuit —respongué la dona—. Vaig sentir molt 

bé les campanes del convent.
—Bé, doncs —va continuar dient Georges—, no poden 

ser més de les set i mitja—. I va emmudir fixant una altra 
vegada els ulls en el camí que es perdia en el bosc.

He oblidat dir-los, senyores, que quan els serbis sos-
piten que algú ha sigut vampiritzat, eviten anomenar-lo 
pel seu nom o de manera directa, ja que per a ells això 
és com fer-lo eixir de la seua tomba. També Georges, 
des de feia algun temps, en parlar de son pare, només 
es referia a ell com «el vell».

Es va quedar una altra estona en silenci. De sobte, un 
dels xiquets, estirant el davantal de Sdenka, va preguntar:

—Tia, quan tornarà el iaio a casa?
Una galtada va ser la resposta de Georges a la pregunta 

inoportuna. El xiquet es posà a plorar, i el seu germà més 
xicotet va interrogar sorprés i temorós:

—Pare, per què ens prohibeix parlar del iaio?
Una altra galtada li va tancar la boca. Els dos xiquets 

es van posar a cridar i la família sencera es va senyar.
En aquell moment,  vaig sentir les campanes del con-

vent que anunciaven que eren les vuit. Tot just el primer 
toc ressonà en les nostres orelles, vam veure una forma 
humana que eixia de l’espessor del bosc i avançava len-
tament cap a nosaltres.
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—És ell! Lloat sia Déu! —van cridar a l’uníson Sdenka, 
Pierre i la seua cunyada.

—Déu ens guarde! —va dir Georges molt preocupat—, 
Com sabrem si els deu dies han passat o no?

Tots el van mirar amb pànic, mentre la forma humana 
continuava avançant. Era un vell de gran altura amb un 
bigot argentat, la cara pàl·lida i severa, i que s’arrossegava 
amb penes i treballs amb l’ajuda d’un bastó. A mesura 
que s’acostava, el rostre de Georges es feia més ombriu. 
Quan el nouvingut va estar molt prop, es va plantar i va 
repassar la seua família amb uns ulls que pareixia que 
no veien, de tan apagats i afonats en les seues òrbites.

—Bé! —va dir amb una veu cavernosa— Ningú em 
vol rebre? Què significa aquest silenci? No veieu que 
estic ferit?

Llavors em vaig adonar que el vell sagnava pel costat 
esquerre.

—Ajude son pare a sostenir-se! —vaig dir a Georges—. 
Sdenka, vosté vaja a preparar alguna medecina, aquest 
home està a punt de defallir!

—Pare —va dir Georges acostant-se a Gortxa—, mos-
tre’m la ferida, que sé d’aquestes coses i el curaré.

S’hi va acostar per obrir-li les vestidures, però el vell 
se’l va apartar bruscament i es va amagar la nafra amb 
les mans.

—Lleva’t, desmanotat —va dir—, que em fas mal!
—Llavors, és en el cor on porta la ferida! —va cridar 

Georges empal·lidint—. Vinga! Lleve’s la roba, és urgent, 
urgent li dic!

El vell es va dreçar.
—Cuida’t molt —va dir amb la seua veu buida— de 

tocar-me, perquè si ho fas, et maleiré!
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Pierre es va posar enmig de Georges i de son pare.
—Deixa’l! No veus que li fas mal?
—No el contradigues —va afegir la seua dona—, saps 

que mai ho ha tolerat!
En aquell moment vam veure un ramat que tornava de 

pasturar i es dirigia cap a la casa entre un núvol de pols. 
El gos d’atura que el conduïa, sia perquè va reconéixer 
el seu vell amo, sia per un altre motiu desconegut, en 
percebre la presència de Gortxa es va aturar, i, amb el 
pèl eriçat, va començar a udolar com si haguera vist una 
cosa sobrenatural.

—Què li passa a aqueix gos? —va dir el vell cada vegada 
més enutjat—, què significa tot açò? M’he convertit en 
un estrany a ma casa? Deu dies passats en la muntanya 
m’han canviat tant que ni els meus gossos em reconeixen?

—Has sentit? —va dir Georges a la seua dona.
—Què?
—Reconeix que han passat els deu dies!
—No, però si ha tornat dins del termini fixat!
—Bé, bé, jo sé què s’hi ha de fer!
Com el gos continuava udolant, va vociferar:
—Mateu aqueix gos! No m’escolteu?
Georges no es va moure, però Pierre es va alçar amb 

llàgrimes en els ulls, va agafar l’arcabús de son pare i va 
disparar. El gos va redolar per terra.

—Era el meu gos preferit —va dir en veu baixa—, no 
entenc per què ha volgut que el mataren!

—Perquè ho mereixia! —va dir Gortxa—. Vinga, vull 
entrar a casa, fa molt de fred!

Sdenka va preparar per al vell una tisana feta d’aiguar-
dent bullit amb peres, mel i arrels seques. Però son pare 
la va rebutjar amb fàstic. Va mostrar la mateixa aversió 
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cap al plat de moltó amb arròs que li va servir Georges, i 
finalment va seure en un racó de la llar, remugant paraules 
inintel·ligibles.

Un foc fet de pi purnejava a la llar i il·luminava vacil-
lant el rostre pàl·lid i derrotat del vell, i sense aquella llum 
s’hauria dit que era la cara d’un mort. Sdenka va seure 
al seu costat.

—Pare —li va dir—, ¿no vol prendre alguna cosa ni des-
cansar? I si ens conta les seues aventures a la muntanya?

En dir açò la jove sabia que tocava un punt dèbil, 
perquè al vell li encantava narrar històries de guerres 
i combats. Els llavis descolorits del vell van dibuixar un 
somriure, es va gratar els cabells blancs i, amb una mirada 
inexpressiva, va respondre:

—Sí, filla, m’agradarà molt contar-te el que ha passat a 
la muntanya, però serà un altre dia, ara estic molt cansat. 
Però t’avance que Alibek ja no existeix i que vaig ser jo qui 
el va matar. Si algú ho dubta  —va seguir el vell passejant 
la mirada sobre la seua família—, ací en teniu la prova!

Va obrir una alforja que li penjava de l’esquena i va 
traure’n un cap pàl·lid i cruel, que encara no excedia en 
aquestes característiques el rostre del vell. Ens vam hor-
roritzar, i Gortxa li’l va donar a Pierre:

—Jas —li va dir—, col·loca açò damunt de la porta, 
perquè la gent que passe sàpia que Alibek és mort i que 
els camins estan nets de bandolers, exceptuant, és clar, 
els geníssers del Sultà!

Pierre va acatar l’ordre amb repugnància.
—Ara ho entenc —va dir el vell—, aquell pobre gos 

udolava perquè ensumava la carn morta!
—Sí, ha ensumat carn morta —respongué amb tristesa 

Georges, que havia eixit sense que ens n’adonàrem i en 
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aquell moment entrava amb un objecte a la mà que em 
va paréixer una estaca i que diposità en un racó.

—Georges —va dir la seua dona en veu baixa— no 
deus estar pensant…? Espere.

—Germà —va afegir Sdenka—, què faràs? Però… 
no faràs res, veritat?

—Deixeu-me —respongué Georges—, jo sé el que cal 
fer i no faré res que no siga necessari!

Es féu de nit i la família anà a gitar-se en una part de la 
casa separada de la meua habitació només per un baran-
dat molt prim. Reconec que el que ocorregué aquella ves-
prada va torbar la tranquil·litat dels meus pensaments. La 
llum de la meua cambra estava apagada, la lluna penetra-
va per una finestra molt baixa pròxima al meu llit i deixava 
caure sobre el terra i els murs resplendors blanquinoses, 
més o menys semblants, benvolgudes dames, a les que 
envaeixen el saló on ens trobem ara. Jo no podia dormir. 
Vaig atribuir l’insomni a la claredat de la lluna; vaig buscar 
alguna cosa que poguera fer de cortina, però no hi vaig 
trobar res. Llavors, en percebre veus confuses darrere 
del barandat, em vaig acostar per escoltar millor.

—Gita’t, dona —deia Georges—, Pierre, Sdenka, vos-
altres també. No us preocupeu, jo vetlaré per vosaltres.

—Però Georges —va dir la seua dona—, em pertoca a 
mi quedar-me desperta, tu ho vas fer ahir i has treballat 
tot el dia, deus estar molt cansat. Sóc jo qui ha de cuidar 
el nostre fill major, no està molt bé des d’ahir.

—Tranquil·litza’t i vés-te’n al llit —va respondre 
Georges—, jo vetlaré pels dos!

—Però germà— va intervenir Sdenka, amb la seua 
veu més dolça—, tot açò em pareix inútil. El pare ja s’ha 
adormit, mira com està calmat i tranquil.




