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INTRODUCCIÓ
William Polidori va escriure
el llibre d’El vampir l’estiu de 1816.
Aquell any es van reunir a Vila Diodati, als Alps suïssos,
prop del llac Leman, un grup de joves escriptors i poetes:
Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley
i la seva germanastra.
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Polidori hi va assistir acompanyant Lord Byron,
ja que era el seu metge personal.
L’estiu va ser molt plujós i per combatre l’avorriment,
a les nits, llegien en veu alta històries de por.
Al cap d’uns dies es van proposar una juguesca:
escriure en unes poques nits narracions de terror.
Només Polidori, que va escriure El vampir
i Mary Shelley que va escriure Frankenstein,
van complir amb el repte.
Ho van fer durant les nits del 16 al 19 de juny de 1816.
El vampir es va publicar a The New Monthly Magazine
l’1 d’abril de 1819, presentada com una història
de Lord Byron.
Aquest error es va deure al fet que Lord Ruthven,
el vampir de la història, també era el protagonista
de Glenarvon, una obra de Lady Caroline Lamb,
basat en Lord Byron.
I Ianthe, l’interès romàntic d’Aubrey
i víctima de Lord Ruthven,
era el sobrenom que Lord Byron donava
a Lady Charlotte Harley
a l’obra Les peregrinacions de Childe Harold
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Aquest error va deprimir Polidori,
fins el punt que es creu
que va influir en el seu suïcidi el 1821,
quan tenia 25 anys.
La llegenda diu que Lord Byron va inspirar
la figura de Lord Ruthven, el vampir.
Lord Byron tenia una forta personalitat, seductora i cruel.
Avui definiríem Lord Byron com una personalitat tòxica.
El vampir va influir molt en la literatura posterior.
Va servir d’inspiració per a moltes novel·les i relats,
com Carmilla, de Sheridan Le Fanu;
El comte de Montecristo, d’Alejandro Dumas;
Berenice, d’Edgar Allan Poe
i, en especial, Dràcula, de Bram Stoker.

9

015_vampir_CAT_tripa.indd 9

10/12/18 11:09

CAPÍTOL 1:
L’ARRIBADA DE LORD RUTHVEN
Al Londres del segle 19,
eren nombroses les festes de societat.
A les cases dels nobles es celebraven reunions
per a parlar de política, preparar matrimonis,
organitzar balls i també comentar la vida social.
Un hivern, va aparèixer per Londres
un noble que es feia dir Lord Ruthven.
Mostrava un comportament estrany
a totes les festes que anava.
Es mantenia al marge de les converses
i la seva mirada feia callar totes les rialles.
Aquelles persones despreocupades
van començar a sentir temor.
No sabien explicar per què.
Uns creien que era per la seva forma de mirar.
Semblava que no veia la cara dels qui tenia davant,
però amb la seva mirada semblava que arribava
al lloc més profund dels seus cors.
Per tot això, el convidaven a totes les cases.
Tothom el volia veure.
I els que s’avorrien a Londres aquell hivern,
s’alegraven de tenir un nou tema de conversa.
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El rostre de Lord Ruthven era bonic i agradable.
Sempre estava pàl·lid
i mai s’enrojolava per res.
Encara que algunes noies van intentar
cridar la seva atenció i guanyar-se el seu afecte,
no ho van aconseguir.
No semblava que l’interessés res.
Per aquella mateixa època,
va arribar també a Londres
un jove ric anomenat Aubrey.
Era orfe i tenia una germana.
Tots dos posseïen una bona fortuna.
Els seus pares havien mort quan ells encara eren petits,
i n’havien heretat les seves riqueses i propietats.
Aubrey i la seva germana havien estat educats
per uns tutors més preocupats en les riqueses
que en educar les criatures.
D’aquesta manera va créixer Aubrey,
passant moltes hores a la biblioteca familiar,
llegint sense parar novel·les i més novel·les.
I així va acabar amb més imaginació que seny.
Tenia idees romàntiques sobre l’honor
i creia que tothom apreciava la virtut,
tal com llegia a les novel·les.
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Aubrey era guapo, sincer i ric.
Era per això que moltes mares el rondaven
i li parlaven de les seves filles en edat de casar-se.
En aquelles festes i balls,
Aubrey va descobrir que la vida
no era com s’explicava a les novel·les romàntiques
que havia llegit des de l’adolescència.
Però com que tenia èxit entre les noies,
va veure satisfeta la seva vanitat i es va sentir feliç.
Va ser llavors, en una d’aquestes festes,
on va conèixer a Lord Ruthven.
Aubrey va observar amb atenció els seus costums,
però li va ser impossible fer-se una idea del seu caràcter.
Lord Ruthven era un home tan enigmàtic i estrany
que Aubrey el va convertir, en la seva imaginació,
en un heroi de novel·la.
Els dos homes van fer amistat.
Poc a poc, Aubrey va anar sabent dels assumptes
de Lord Ruthven
i va saber que estava preparant un viatge.
Aubrey va anar llavors a veure els seus tutors
i els va dir que havia arribat el moment de fer un viatge.
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Els seus tutors hi van estar d’acord.
En aquella època es creia que un llarg viatge
era necessari per a la formació dels joves rics.
Aubrey va anar a parlar amb Lord Ruthven,
i aquest el va convidar a acompanyar-lo.
Aubrey es va sentir molt orgullós
d’aquesta prova d’afecte
i va acceptar encantat la invitació.
Uns dies més tard ja s’havien embarcat.
Havien creuat el Canal de la Mànega
i estaven viatjant per Europa.
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