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Resum 

 

Aquest treball pretén mostrar quina evolució ha experimentat el vampir, un dels mites que 

més fascinació ha creat en els humans, en el món del cinema. Aquesta anàlisi parteix de la 

hipòtesi basada en què el vampir ha sofert un procés d’humanització, és a dir, ha passat de 

ser un monstre sàdic, espantat per la creu i que beu sang humana, a un vampir més humà, 

més vulnerable i insegur, que ha deixat de seguir les tradicions marcades en les pel·lícules 

antigues. D’aquesta manera, s’han seleccionat un total de 54 personatges que interpreten 

el paper de vampir en pel·lícules de diferents dècades, des del 1922 fins al 2012, per tal de 

mostrar si, amb el temps, han patit una transformació relacionada amb la seva psicologia, 

el seu aspecte físic o els seus hàbits quotidians. En conseqüència, s’han elaborat diferents 

taules que se centren, cada una, en un dels aspectes esmentats anteriorment per tal 

d’aconseguir gràfics que revelin si, en efecte, els vampirs han evolucionat al llarg del temps 

o, si al contrari, s’han mantingut certs tòpics o hàbits, com la immortalitat.  Amb els 

resultats obtinguts s’ha arribat a la conclusió que els vampirs han sofert, psicològicament, 

una humanització, ja que els vampirs actuals han abandonat la seva faceta diabòlica i cruel 

per mostrar-se més vulnerables, impulsius i imprevisibles. No obstant això, han conservat 

certes marques distintives, com el do de l’eterna joventut, els ullals prominents, el cos fred 

i pàl·lid o l’alimentació consistent en la sang. En definitiva, el vampir es manifesta més 

proper, però conserva el seu encant i la seva bellesa, mentre que perd altres qualitats, com 

la virtut de convertir-se en animals o de dominar-los. 

Paraules clau: vampir, cinema, personalitat, tòpics, aspecte físic, Dràcula. 

 

This project tries to demonstrate the evolution that the vampire, one of the legends that 

have created more fascination on the people, has experimented in cinema’s universe.  This 

analysis is based on the hypothesis that the vampire has suffered a humanization process. 

Therefore, the sadistic vampire, frightened by the cross and who drinks human blood, has 

been transformed in a human vampire, more vulnerable and insecure, who doesn’t follow 

the traditions established by the old movies.  As a result, 54 characters, who have 

interpreted the role of the vampire on movies of different decades, have been selected to 

show if this creatures have experimented a transformation related with their psychology, 

their physical aspect or their quotidian habits. Consequently, different tables have been 

elaborated with the aim of achieve graphics which reveal if, indeed, the vampires have 

evolved over time or, on the contrary, some topics or habits, such as immortality, have 

been kept. With the results obtained we arrived to the conclusion that the vampires have 

suffered, psychologically, a humanization because the present vampires have abandoned 

their diabolical and cruel facet to be more vulnerable, unpredictable and impulsive. 

However, the vampires have preserved certain distinguishing marks, like the fangs or the 

cold and pale body. In conclusion, the vampire appears more close to humans, but he 

maintains his attraction and beauty, but he lost some qualities, such the power of become 

or control the animals. 

Keywords: vampire, cinema, personality, topics, physical appearance, Dracula. 
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1. Presentació 

 

L’estudi es basa en l’anàlisi de cinquanta-quatre personatges diferents que interpreten el 

paper de vampirs. Es vol estudiar la caracterització física, psicològica o de costums dels 

protagonistes de les quaranta-nou principals pel·lícules basades en el mítica figura del 

vampir, per tal d’observar si s’ha seguit un patró comú per caracteritzar-lo al llarg de la 

història del cinema. 

D’aquesta manera, l’objectiu del treball és demostrar si es segueix o no un patró 

determinat en les pel·lícules de vampirs per caracteritzar aquests personatges. És a dir, 

s’investiga si amb el transcurs del temps, els protagonistes de les pel·lícules més 

destacades amb vampirs, tant les clàssiques com les modernes, conserven unes mateixes 

característiques essencials, que són les següents: 

 Generals:  són aquells aspectes fàcils de reconèixer i que permeten observar quin és el 

vampir més comú, com l’edat aparent, la real, la nacionalitat, el sexe o la raça.  

 Físiques: s’investiga la seva constitució física, començant per la cara (color d’ulls o 

tipus de dentadura), continuant amb el cos (cos esvelt o port rígid) 

 Psicològiques: l’estudi de la psicologia dels vampirs consta de dos mètodes diferents, el 

primer dels quals es basa en el Model dels 5 grans de la personalitat, que possibilita 

determinar si els personatges posseeixen les característiques de la gent sana 

mentalment, com l’amabilitat o la confiança, o, si al contrari, tenen desequilibris, com 

una conducta antisocial o excessivament conservadora. D’altra banda, s’empra l’anàlisi 

dels trastorns mentals del vampir, atès que la figura del vampir està relacionada amb 

la d’un assassí, sovint psicòpata o narcisista. A través de diferents adjectius (egoista, 

pessimista, egocèntric) es concreta quin dels catorze tipus de trastorns de personalitat 

és el que el vampir sofreix. 

 Hàbits: són aquelles accions que un vampir hauria de realitzar al llarg del temps, com 

alimentar-se (sang humana o animal) o relacionar-se amb la societat (aparenta ser un 

ésser normal). A la vegada, s’inclou l’apartat dels dons mentals, rebuts pel vampir en la 

seva nova naturalesa d’ésser extraordinari, com poder llegir el pensament o controlar 

les emocions dels humans. 

 Tòpics: són les idees que es relacionen directament amb el concepte de vampir, com la 

por de la creu, la por a l’olor de l’all, la transformació en un animal o la vida eterna. 

 Habilitats: existirien tres grans grups: 

 Dons físics: característiques físiques extraordinàries que destaquen sobre les 

altres, com velocitat, força, potència, autocontrol, resistència o destresa.  

 Coneixements: és aquell saber teòric, com la medicina o les lleis, que li poden 

permetre al vampir relacionar-se amb la societat.  

 Virtuts: són les noves habilitats que el vampir pot posseir si les desenvolupa en la 

seva nova naturalesa, com l’afinitat  per la màgia negra o el domini dels animals. 

Analitzant totes les característiques, prèviament citades, es pretén determinar quin model 

del vampir s’ha seguit amb el pas de les dècades. Per tant, s’estudien des de les pel·lícules 

més antigues fins a les més modernes per observar si el vampir ha evolucionat. És a dir, es 

vol concretar quines característiques específiques ha conservat el vampir i quines s’han 

perdut, per tal de descobrir com es concebia en el passat i en l’actualitat aquest mite. 
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El treball parteix de la hipòtesi general basada en què amb el pas dels anys, la figura 

clàssica del vampir ha anat evolucionant per donar pas a un tipus de vampir humanitzat. 

És a dir, les pel·lícules antigues protagonitzades pels vampirs tenien com a finalitat 

espantar, provocar horror en el públic a través de la imatge ferotge d’un assassí fred que 

mata per alimentar-se. Però, actualment, el vampir s’ha convertit en un personatge 

idealitzat, que intenta comprendre la seva naturalesa, deixant de ser una bèstia per revelar 

un aspecte físic atractiu i captivador. D’altra banda, aquesta hipòtesi també sosté que els 

vampirs guarden uns trets físics distintius, com els ullals, així com uns hàbits comuns, com 

l’alimentació basada en la sang humana o el fet de dormir en taüts, i uns dons físics 

idèntics (elegància, velocitat o potència). Tanmateix, els tòpics més habituals s’han perdut 

paulatinament, com la por a la creu o la capacitat de transformar-se en un altre ésser. 

A la vegada, les hipòtesis que es plantegen en cadascuna de les característiques que 

s’analitzen són les següents: 

 Característiques generals: els vampirs, en un principi, eren homes blancs de 

nacionalitat romanesa que oscil·laven entre els quaranta i seixanta anys. Tanmateix, 

amb el temps, la figura d’aquest mite és encarnada per un home blanc de nacionalitat 

americana amb una edat que varia dels vint als quaranta anys.  

 Caracterització física: els trets que els vampirs comparteixen són els ullals prominents, 

la pell extremadament pàl·lida, així com les ungles molt llargues i els cabells llargs. 

Simultàniament, són personatges amb un cos fred i esvelt i un port forçat i rígid. 

 Psicologia:  el vampir ha evolucionat d’un ésser sàdic i narcisista, que menysprea la 

vida humana, ja que només busca satisfer els seus instints primaris, envers a un 

vampir més humà. Això significa que mostra signes de cordialitat, en tant que intenta 

integrar-se en la societat i adoptar una postura respectuosa i amable cap als humans, 

manifestant així  l’obertura a l’experiència. Aquesta conducta també implicaria que el 

vampir sigui més inestable i insegur, ja que no compren la seva pròpia naturalesa i 

s’aferra als seus rastres d’humanitat, reflectint doncs un trastorn depressiu o límit.   

 Hàbits: els patrons més compartits serien la forma de dormir, en taüts, l’alimentació, 

vist que els vampirs beuen sang humana, així com l’efecte de l’exposició solar, la 

destrucció, i la forma de morir: l’estaca al cor. A la vegada, crec que els vampirs viuen 

generalment en cases normals i vesteixen segons l’època, mentre que estan capacitats 

per exercir un control sobre la ment humana i les seves emocions. No obstant, els 

vampirs s’instal·len en la societat i hi participen activament, la qual cosa provoca que 

un vampir s’enamori d’una humana i mantinguin una relació. 

 Tòpics: originalment, els vampirs es podien allunyar gràcies a l’olor de l’all, a la creu i a 

l’aigua beneïda. A més, no podien tenir ombra, encara que tenien la capacitat per 

transformar-se en animals o boira. Tanmateix, amb el pas del temps, el vampir ja no 

repel·leix l’all o la creu, i pot controlar la seva ombra i creuar l’aigua. 

 Habilitats: tots els vampirs comparteixen una aura sobrenatural, en el sentit que tenen 

una força descomunal o una velocitat excessiva. D’altra banda, els vampirs 

comparteixen una elegància innata i una bona formació, malgrat que no es poden 

autocontrolar. També cal destacar que els vampirs al començament posseïen una 

afinitat per la màgia negra i dominaven els animals, però ara han perdut aquests dons. 

Per dur a terme aquesta anàlisi, s’han escollit un total de quaranta-nou pel·lícules de les 

quals s’analitzen cinquanta-quatre actors que interpreten el paper del vampir.  Aquests 
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són els protagonistes vampirs i personatges secundaris excepcionals que són els rellevants 

ja que completen i donen sentit a la cinta.  

D’altra banda, els personatges es classifiquen segons l’any de producció de la pel·lícula a la 

qual pertanyen, és a dir, les cintes es divideixen per dècades. 

Els trets específics s’investiguen de la següent manera: 

 Característiques generals: cada personatge ha de completar una taula on s’observen 

diferents opcions. Si molts personatges tenen un mateix valor, s’estableix un patró 

comú que apareix en la major part de les  pel·lícules. 

 Característiques físiques: s’utilitza el mètode de classificació d’Ernst Kretschemer, del 

llibre Constitución y caràcter. L’esquema  permet analitzar els  trets físics particulars 

de cada personatge, ja que exposa uns ítems determinats per a cada part del cos (cara, 

braços) i dins de cada apartat s’ofereix una informació més detallada (cara rodona/ 

ovalada...) a partir de la qual s’obté el model físic comú entre els vampirs. 

 Característiques psicològiques: es realitza un estudi de la personalitat basat en dos 

mètodes, el primer dels quals consisteix en el Model dels 5 grans de la personalitat, 

que mostra tant les característiques positives com les negatives de la psicologia del 

vampir, i un segon que parteix del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. A través d’aquesta segona investigació es concreta si el vampir posseeix un 

tipus concret de trastorn de la personalitat i quin és.  En ambdós casos s’usa una taula 

composta per cinc valors diferents que es corresponen a un adjectiu en concret. De 

cada personatge es determina quines d’aquestes peculiaritats posseeix, de manera que 

el tipus de personalitat que tingui més adjectius marcats serà el definidor del vampir.  

 Hàbits: a partir d’una taula formada per cinc valors distints es determina el 

comportament rutinari del vampir. És a dir, cada hàbit, com la forma de dormir o els 

dons físics, disposen de cinc valors, dels quals es tria aquell que més s’adequa al 

personatge, per tal de determinar quin és el patró més comú pels vampirs. 

 Tòpics: cada vampir disposa d’una taula on es localitzen els tòpics més generalitzats. 

En cada cas, s’elegeix una opció concreta que s’ajusta al vampir analitzat per tal 

d’establir posteriorment quin és el tòpic que més es compleix. 

 Habilitats: es divideixen en dons físics, virtuts, coneixements. La taula obtinguda 

agrupa totes les característiques que s’investiguen. Es marca aquella qualitat de  què el 

vampir gaudeix, per tal d’observar quina és la més comuna.  

 Fitxa tècnica: són les dades específiques de una pel·lícula en concret, com el director, 

l’any producció, premis rebuts, recaptació total en els cinemes, país on s’ha dirigit, el 

públic a qui va dirigit o si està basat en un llibre, especificant quin: Drácula de Bram 

Stoker o Crepúsculo de Stephenie Meyer. 

El motiu que ha impulsat la realització d’aquesta recerca és la curiositat que desperta el fet 

de mirar una pel·lícula dels anys 30 i comparar-la amb una cinta de l’actualitat. Per tant, 

aquest treball parteix del desig de determinar quines diferències i semblances existeixen 

entre les pel·lícules antigues de vampirs i les actuals. D’altra banda, la raó per la qual s’ha 

triat el mite del vampir és la repercussió que aquesta llegenda ha exercit sobre la cultura 

contemporània. És a dir, el vampir plasma l’anhel etern de la humanitat: la immortalitat, el 

fet de romandre per sempre sobre la terra, mantenint la joventut i la bellesa que els homes 

es neguen a perdre. A la vegada, és un mite recreat tant en la literatura com en el cinema, 

de manera que es converteix en una figura universal reconeguda per tothom. En 
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conseqüència, es vol investigar si es conserva un patró comú entre els vampirs famosos en 

la història del cinema, o, si al contrari, ja no existeix cap connexió entre els vampirs antics i 

els actuals. 

Resumint, aquesta recerca respon a la necessitat d’analitzar quins tòpics sobre els vampirs 

en el camp del cinema es conserven en l’actualitat en comparació amb el futur, així com 

quin és el model físic de cada vampir segons la dècada, el tipus de personalitat dels 

vampirs o quines són les accions rutinàries més compartides per aquests personatges. Així 

doncs es pretén mostrar si la imatge del vampir actual, encantadora  a causa de l’atracció 

que exerceix sobre l’espectador, difereix o no de l’antiga figura del vampir, ferotge i aïllada 

en el seu castell. 

En definitiva, la raó principal per dur a terme aquest treball és l’interès per trobar les 

diferències i semblances significatives que separen o uneixen les pel·lícules de vampirs al 

llarg de la història, respectivament.  
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2. Estat de la qüestió 

No s’ha trobat cap estudi que analitzi detalladament les característiques 

físiques o psicològiques dels vampirs. Per tant, l’aportació nova 

d’aquest treball és concretar quin patró comú es conserva entre els 

vampirs dins del cinema o les diferències que existeixen entre la 

situació actual i l’antiga. Malgrat tot, existeixen molts estudis que 

tracten la figura del vampir i com ha anat canviant al llarg dels segles. 

Per exemple: 

A l’adreça <http://scholar.google.es> cercant el mot vampir, eliminant les cites i patents, 

s’han trobat treballs com Edward Cullen: el nuevo concepto de vampiro1, que explica 

l’evolució del vampir establint la diferència entre el vampir modern, reflectit en el Dràcula 

de Bram Stocker, i el post-modern basat en les figures de Lestat d’Anne Rice i Edward 

Cullen de Stephanie Meyer. L’estudi se centra en l’evolució psicològica d’aquests 

personatges, com també en la de l’arquetipus del vampir en relació al canvi de mentalitat 

de la societat. En definitiva, resulta la base d’aquest treball, ja que també analitza els 

diferents tòpics del vampir, però no investiga diferents pel·lícules antigues, vist que la seva 

prioritat essencial és el vampir contemporani. 

Emprant el mateix motor de recerca s’ha localitzat l’estudi titulat El vampiro como imagen-

reflejo: estereotipo del horror en la modernidad2 un estudi iconogràfic centrat en tres 

estereotips associats a les àrees del territori, gènere i imatge desenvolupats en la vampira, 

en la màscara i variacions del vampir i la geografia del vampir, amb l’objectiu final de 

reflectir el seu impacte en la societat. D’aquesta manera, no analitza minuciosament la 

psicologia o els tòpics dels vampirs, ja que es fixa més en les distincions establertes entre 

un vampir home i una dona vampir, enllaçada amb el seu estatus social o geografia. 

A la vegada, existeix una anàlisi de les pel·lícules contemporànies més populars, 

Crepúsculo o Dràcula de Bram Stocker, per tal de reflectir el procés d’humanització que 

aquestes figures mítiques han experimentat com també la introducció i que s’anomena  A 

humanização do vampiro e o desejo de mais vida3. 

En la mateixa font de consulta, <http://scholar.google.es>, cercant vampir cinema i seguint 

els criteris prèviament esmentats, s’ha trobat un treball titulat Vampire the double of the 

                                                           
1
 GRAILLET CARRASCO, Yolanda. Edward Cullen: el nuevo concepto de vampiro. Universitat Autònoma de 

Barcelona. Setembre 2010. Enllaç:  
<http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/97232/Treball%20de%20recerca.pdf?sequence=1> 
 
2
 LUCENDO LACAL, Santiago. El vampiro como imagen-reflejo: estereotipo del horror en la modernidad. 

Universidad Complutense de Madrid. Març 2009.  Enllaç: 
<https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do> 
 
3
 GONÇALVES,  Sandra Maria Lucia Pereira. A humanização do vampiro e o desejo de mais vida. UFBa. 

Maig 2010. Enllaç: 
<http://www.cult.ufba.br/wordpress/24966.pdf> 
 

Lestat d’Anne Rice 

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/97232/Treball%20de%20recerca.pdf?sequence=1
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://www.cult.ufba.br/wordpress/24966.pdf
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devil: from the literature to the cinema screen under the view of 

Francis Ford Coppola4.  Aquesta investigació desenvolupa la 

relació entre el dimoni i el vampir, atès que el vampir sovint es 

concep com un fill de Satanàs o bé la seva encarnació.  L’autor 

empra per dur a terme aquest paral·lelisme l’exemple del Dràcula 

de Bram Stoker. Com a conseqüència, esdevé un mitjà que  permet 

conèixer millor aquesta producció i el significat que amaguen els 

seus personatges. 

 

Instantània de la pel·lícula Dràcula de Bram Stoker 

D’altra banda, emprant l’adreça <http://dialnet.unirioja.es> i introduint la paraula vampir 

s’han trobat estudis com Una aproximación iconográfica del cine de vampiros5, que tracta 

en termes generals sobre com el vampir ha anat canviant al llarg de les dècades.  

Simultàniament, s’ha descobert un treball, anomenat Amor y terror: el consuelo de 

Crepúsculo6 , que desenvolupa el tema concret dels vampirs de Crepúsculo. A més, se centra 

en la figura d’Edward Cullen i la humanització que ha sofert el vampir modern, ja que s’ha 

convertit en un model digne de l’admiració dels adolescents, educat i de gran bellesa 

malgrat ésser un monstre. 

Al seu torn, utilitzant per a la recerca l’adreça <http://biblio.universia.es> i usant les 

paraules vampir cinema, s’ha localitzat un estudi que es basa en la comparació psicològica 

de dos vampirs clau en la cultura moderna: Lestat i Dràcula de Bram Stocker i que 

s’anomena The Savage and the Gentleman: A Comparative Analysis of Two Vampire 

Characters in Bram Stoker's Dracula and Anne Rice's The Vampire Lestat7. Aquests dos 

personatges s’inclouen també en el treball proposat juntament amb d’altres. Per 

consegüent, encara que s’aprofundeix en la psicologia, costums i actituds d’aquests dos 

vampirs aquesta anàlisi mostra un ventall més ampli de pel·lícules. 

A la vegada, s’ha trobat una tesi, anomenada De sangre, voluptuosidad y deseo: un 

acercamiento a lo vampírico y su configuración estética de lo monstruoso8, que exposa 

                                                           
4
 LIMA, Dante Luiz de. Vampire the double of the devil: from the literature to the cinema screen under 

the view of Francis Ford Coppola. Universidad de Federal de Santa Catarina. Març 2010. Enllaç: 
<http://proxy.furb.br/ojs/index.php/linguagens/article/view/2094/1401> 
 
5
 Peña Sevilla, Jesús de la. Una aproximación iconográfica del cine de vampiros. Juny de 2009. Enllaç: 

<dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=306100> 
 
6
 Martínez Díaz, Alicia Nila. Amor y terror: el consuelo de Crepúsculo. Espéculo. Revista de estudios 

literarios. Universidad Complutense de Madrid 2009. Enllaç: 
<www.ucm.es/info/especulo/numero41/crepuscu.html> 
 
7
 Anttonen, Ramona. The Savage and the Gentleman: A Comparative Analysis of Two Vampire 

Characters in Bram Stoker's Dracula and Anne Rice's The Vampire Lestat. Juny 2010. 
 
8
 Jaramillo Ampuero, Gloria Patricia. De sangre, voluptuosidad y deseo: un acercamiento a lo vampírico y 

su configuración estética de lo monstruoso. Juny 2010. 
 

http://dialnet.unirioja.es/
http://biblio.universia.es/
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/linguagens/article/view/2094/1401
http://biblioteca.universia.net/autor/Pe%C3%B1a%20Sevilla,%20Jes%C3%BAs%20de%20la.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Anttonen,%20Ramona.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Jaramillo%20Ampuero,%20Gloria%20Patricia.html
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l’associació establerta entre el desig i la concepció de l’individu relacionada amb l’estètica 

dels vampirs. Així, no descriu aspectes com el seu aspecte físic o psicològic, atès que 

remarca la importància del vampir que es converteix en un mitjà de comprensió de l’ésser 

humà. 

Amb la mateix motor de recerca, s’ha localitzat un treball titulat The vampire of the third 

millennium: from demon to angel9, que consisteix en una comparació entre els 

protagonistes de tres de les pel·lícules actuals més populars: Crepúsculo, Vampire Diaries i 

True Blood. L’objectiu de la investigació és identificar els principals canvis de la 

conceptualització clàssica del vampir i la seva repercussió en el públic adolescent. Per tant, 

no intenta realitzar un estudi evolutiu comparant les pel·lícules més antigues amb les 

modernes, ja que se centra exclusivament en les més contemporànies. 

                          

                                    Cartell de True Blood                                                Cartell de Vampire Diaries 

També s’ha descobert un estudi que analitza únicament la pel·lícula 

Déjame entrar i que s’anomena «Abrió los ojos y no vio más que azul 

claro… velos de color rosa»: notas a Déjame entrar10. D’aquesta 

manera, és útil per aprofundir en aquesta cinta, els seus 

personatges i trama, sense intervenir doncs en altres produccions 

cinematogràfiques. 

Cartell de Déjame entrar 

D’altra banda, s’han trobat llibres que aporten informació sobre la 

figura del vampir com The Living Dead: A story of the Vampire in the 

                                                           
9
 Gosa, Codruta - Serban, Andreea. The vampire of the third millennium: from demon to angel. Agost de 

2012. Enllaç: 
<http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/the-vampire-of-the-third-millennium-
from-demon-to-angel/id/55068831.html> 
 
10

 GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier - BORT GUAL,Iván y GARCÍA CATALÁN, Shaila  «Abrió los ojos y no vio 
más que azul claro… velos de color rosa»: notas a Déjame entrar. L’Atalante. Revista de estudios 
cinematográficos. N.12 julio-diciembre 2011. Enllaç: 
<http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/41380/48457.pdf?sequence=1> 
 

http://biblioteca.universia.net/autor/Gosa,%20Codruta.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Serban,%20Andreea.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/the-vampire-of-the-third-millennium-from-demon-to-angel/id/55068831.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/the-vampire-of-the-third-millennium-from-demon-to-angel/id/55068831.html
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Romantic Literature11, que exposa l’evolució del vampir dins la literatura essencialment 

romàntica, amb estudis de personatges importants com el Dràcula creat per Bram Stocker. 

The Lure of the Vampire: Gender, Fiction and fandom from Bram Stoker to Buffy12 realitza un 

recorregut per les pel·lícules i sèries de televisió més destacades per reflexionar sobre la 

fascinació que aquest mite suscita en l’espectador. 

A més, existeix una obra en la qual s’explica la situació del vampir en l’actualitat que es 

titula Blood Read: The vampire as metaphor in Contemporary Culture13. 

Simultàniament s’ha localitzat un llibre en què apareix informació específica sobre les 

diferents pel·lícules de vampirs realitzades en el transcurs de les últimes dècades, com ara 

els actors, directors o l’explicació de l’argument i que s’anomena El gran libro del 

vampiro.De la A a la Z. El mundo de los vampiros14. A més, defineix aspectes propis dels 

vampirs, entre els quals remarca l’all, el temor als símbols religiosos o l’aigua beneïda, 

unida a una valoració personal de les cintes. 

 Finalment, s’han consultat altres fonts15 on s’han trobat els mateixos treballs o informació 

incompatible amb els objectius d’aquest estudi. 

 

 

 

 

                                                           
11

 TWITCHEN, James B. The Living Dead: A story of the Vampire in the Romantic Literature. Enllaç:  
<http://books.google.es/books?id=ejYogsufjf0C&printsec=frontcover&dq=The+Living+Dead:+A+story+of
+the+Vampire+in+the+Romantic+Literature.&hl=es&sa=X&ei=4jUpUb3FBoqJhQfkmIC4Cg&ved=0CDIQ6
AEwAA#v=onepage&q=The%20Living%20Dead%3A%20A%20story%20of%20the%20Vampire%20in%20t
he%20Romantic%20Literature.&f=false> 
 
12

 WILLIAMSON, M.  The Lure of the Vampire: Gender,Fiction and fandom from Bram Stoker to Buffy. 
Enllaç:<http://books.google.es/books?id=eZ8MX4OUu2IC&printsec=frontcover&dq=The+Lure+of+the+V
ampire:+Gender,Fiction+and+fandom+from+Bram+Stoker+to+Buffy&hl=es&sa=X&ei=GjcpUb_OLo-
FhQeJoHgAw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Lure%20of%20the%20Vampire%3A%20Gend
er%2CFiction%20and%20fandom%20from%20Bram%20Stoker%20to%20Buffy&f=false> 
 
13

 GORDON, Joan Veronica.  Blood Read: The vampire as metaphor in Contemporary Culture . Enllaç: 
<http://books.google.es/books?id=t7fzY_nCrWkC&printsec=frontcover&dq=.++Blood+Read:+The+vamp
ire+as+metaphor+in+Contemporary+Culture+.&hl=es&sa=X&ei=9zcpUfeYCYKQhQfFiIHwCw&ved=0CDIQ
6AEwAA> 
 
14

 PUIG, Alexis. El gran libro del vampiro.De la A a la Z. El mundo de los vampiros. Enllaç: 
<http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=lFLNNo1uTOIC&oi=fnd&pg=PA7&dq=vampiro+cin
ema&ots=lje9HlBIm1&sig=zF5fmFE35yorArHYjC44R7vZrJ4#v=onepage&q=vampiro%20cinema&f=false> 
 
15

 Aquestes fonts són: <www.recercat.cat>, <http://ccuc.cbuc.cat>,  
<http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat>, <http://sumaris.cbuc.es/> i 
<http://sinera.diba.cat/> 
 
 

http://books.google.es/books?id=ejYogsufjf0C&printsec=frontcover&dq=The+Living+Dead:+A+story+of+the+Vampire+in+the+Romantic+Literature.&hl=es&sa=X&ei=4jUpUb3FBoqJhQfkmIC4Cg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Living%20Dead%3A%20A%20story%20of%20the%20Vampire%20in%20the%20Romantic%20Literature.&f=false
http://books.google.es/books?id=ejYogsufjf0C&printsec=frontcover&dq=The+Living+Dead:+A+story+of+the+Vampire+in+the+Romantic+Literature.&hl=es&sa=X&ei=4jUpUb3FBoqJhQfkmIC4Cg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Living%20Dead%3A%20A%20story%20of%20the%20Vampire%20in%20the%20Romantic%20Literature.&f=false
http://books.google.es/books?id=ejYogsufjf0C&printsec=frontcover&dq=The+Living+Dead:+A+story+of+the+Vampire+in+the+Romantic+Literature.&hl=es&sa=X&ei=4jUpUb3FBoqJhQfkmIC4Cg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Living%20Dead%3A%20A%20story%20of%20the%20Vampire%20in%20the%20Romantic%20Literature.&f=false
http://books.google.es/books?id=ejYogsufjf0C&printsec=frontcover&dq=The+Living+Dead:+A+story+of+the+Vampire+in+the+Romantic+Literature.&hl=es&sa=X&ei=4jUpUb3FBoqJhQfkmIC4Cg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Living%20Dead%3A%20A%20story%20of%20the%20Vampire%20in%20the%20Romantic%20Literature.&f=false
http://books.google.es/books?id=eZ8MX4OUu2IC&printsec=frontcover&dq=The+Lure+of+the+Vampire:+Gender,Fiction+and+fandom+from+Bram+Stoker+to+Buffy&hl=es&sa=X&ei=GjcpUb_OLo-FhQeJoHgAw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Lure%20of%20the%20Vampire%3A%20Gender%2CFiction%20and%20fandom%20from%20Bram%20Stoker%20to%20Buffy&f=false
http://books.google.es/books?id=eZ8MX4OUu2IC&printsec=frontcover&dq=The+Lure+of+the+Vampire:+Gender,Fiction+and+fandom+from+Bram+Stoker+to+Buffy&hl=es&sa=X&ei=GjcpUb_OLo-FhQeJoHgAw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Lure%20of%20the%20Vampire%3A%20Gender%2CFiction%20and%20fandom%20from%20Bram%20Stoker%20to%20Buffy&f=false
http://books.google.es/books?id=eZ8MX4OUu2IC&printsec=frontcover&dq=The+Lure+of+the+Vampire:+Gender,Fiction+and+fandom+from+Bram+Stoker+to+Buffy&hl=es&sa=X&ei=GjcpUb_OLo-FhQeJoHgAw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Lure%20of%20the%20Vampire%3A%20Gender%2CFiction%20and%20fandom%20from%20Bram%20Stoker%20to%20Buffy&f=false
http://books.google.es/books?id=eZ8MX4OUu2IC&printsec=frontcover&dq=The+Lure+of+the+Vampire:+Gender,Fiction+and+fandom+from+Bram+Stoker+to+Buffy&hl=es&sa=X&ei=GjcpUb_OLo-FhQeJoHgAw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Lure%20of%20the%20Vampire%3A%20Gender%2CFiction%20and%20fandom%20from%20Bram%20Stoker%20to%20Buffy&f=false
http://books.google.es/books?id=t7fzY_nCrWkC&printsec=frontcover&dq=.++Blood+Read:+The+vampire+as+metaphor+in+Contemporary+Culture+.&hl=es&sa=X&ei=9zcpUfeYCYKQhQfFiIHwCw&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.es/books?id=t7fzY_nCrWkC&printsec=frontcover&dq=.++Blood+Read:+The+vampire+as+metaphor+in+Contemporary+Culture+.&hl=es&sa=X&ei=9zcpUfeYCYKQhQfFiIHwCw&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.es/books?id=t7fzY_nCrWkC&printsec=frontcover&dq=.++Blood+Read:+The+vampire+as+metaphor+in+Contemporary+Culture+.&hl=es&sa=X&ei=9zcpUfeYCYKQhQfFiIHwCw&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=lFLNNo1uTOIC&oi=fnd&pg=PA7&dq=vampiro+cinema&ots=lje9HlBIm1&sig=zF5fmFE35yorArHYjC44R7vZrJ4#v=onepage&q=vampiro%20cinema&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=lFLNNo1uTOIC&oi=fnd&pg=PA7&dq=vampiro+cinema&ots=lje9HlBIm1&sig=zF5fmFE35yorArHYjC44R7vZrJ4#v=onepage&q=vampiro%20cinema&f=false
http://www.recercat.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat
http://sumaris.cbuc.es/
http://sinera.diba.cat/
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    3. Fonaments teòrics 

3.1 Orígens del vampir 

3.1.1 Definició16 

El vampir es defineix, segons la RAE, com un: 

«Espectro o cadáver que, según cree el vulgo de ciertos países, va por las noches a chupar poco a 

poco la sangre de los vivos hasta matarlos» 

3.1.2 Etimologia17 

"Vampir" és un terme que, etimològicament, prové de la paraula sèrbia wampira (wam= 

sang i pir= monstre) i serveix per designar el mort que torna a la vida per alimentar-se 

amb la sang dels éssers humans per assegurar així la seva immortalitat. 

3.1.3 Història18 

El vampir és considerat, segons la tradició folklòrica de diferents països, una criatura que 

s’alimenta de la sang dels éssers vius per tal de restar eternament immortal. En 

l’Antiguitat, el consum de sang i la tornada de la mort s’atribuïen a dimonis o esperits que 

causaven plagues o desgràcies naturals. Les referències als éssers amb característiques 

vampíriques en l’Antiguitat pertanyen a les llegendes de civilitzacions consolidades, com 

Egipte o Mesopotàmia. El mite del no-mort consumidor de sang sorgeix a Àsia fa 

aproximadament 4000 anys, on es creia en l’existència de vampirs zombis, uns morts 

vivents que podien mossegar una persona. Un dels arquetipus mítics del judaisme és la 

figura de Lilith, la primera muller d’Adan que xuclava la sang de nens, a la vegada que 

inspirà nombrosos personatges de vampireses seductores pel seu accentuat caràcter 

sensual. En Europa, les llegendes romaneses tracten l’existència del strigoi, deesses amb 

rostre de dona que absorbien la sang dels humans.  

 Escultura de Lilith 

                                                           
16

 Font consultada: <http://www.rae.es/rae.html> 
17

 Web consultada <http://etimologias.dechile.net/?vampiro> 
18

 Fonts: <http://thevampireclub.wordpress.com/la-leyenda-de-los-vampiros/historia-de-los-vampiros/> 
i Vampiros: los Moradores de las Tinieblas. Clasificación Vampírica según su Origen y Características. 
Arre Montserrat. <www.monografias.com/> 
   

http://es.wikipedia.org/wiki/Lilith
http://www.rae.es/rae.html
http://etimologias.dechile.net/?vampiro
http://thevampireclub.wordpress.com/la-leyenda-de-los-vampiros/historia-de-los-vampiros/
http://www.monografias.com/
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Amb els començaments del procés de cristianització a Europa al voltant del segle VII, les 

llegendes sobre els vampirs sobrevisqueren com a mites. A inicis del segle XVIII les 

al·lusions als vampirs es transfereixen de les tradicions populars a les publicacions 

periodístiques i erudites d’Europa. En el Segle de les Llums, que propugnava el triomf de la 

raó i el desprestigi de les supersticions, s’intentà desmitificar les llegendes sobre vampirs. 

Encara que obres com el tractaren de desacreditar el mite dels vampirs mitjançant 

arguments cristians, solament contribuïren a incrementar la creença de la població en ells. 

D’aquesta manera, el mite dels vampirs tingué un gran apogeu gràcies a la possible 

relacions de la porfíria amb els éssers ultraterrens i els temors populars. Per tant, el motiu 

de la popularitat del mite resideix en la necessitat d’explicar, en una atmosfera de pànic 

col·lectiu, les epidèmies causades per malalties reals que assolaren l’Europa del XVIII.               

                                                           

Portada del Tractat sobre els vampirs de Dom Augustin Calmet       Le Vampire, litografia de R. De Moraine                     

En definitiva, les característiques dels vampirs han variat en funció de la època i la regió. 

Tanmateix, tots els mites comparteixen uns trets comuns, entre els quals destaquen la vida 

nocturna desenvolupada pels vampirs, uns éssers de gran poder que beuen sang, - 

preferentment humana- que els permet sobreviure. A més, són unes criatures 

monstruoses que provenen de l’infern o les tenebres, per la qual cosa s’associen amb els 

dimonis, la possessió, les malalties i la immortalitat.     

3.2 Concepte del vampir en l’actualitat19 

Actualment, la figura del vampir ha adoptat el prototip del vampir d’origen eslau, el d’un 

ésser humà que esdevé un cadàver actiu, depredador de sang humana. Com a monstre 

nocturn s’integra en el conjunt d’arquetipus universals associats a la mort. A la vegada, 

l’entitat mitològica representada pel vampir, un espectre de la nocturnitat, reflecteix una 

criatura que torna de la mort per alimentar-se de la sang, l’essència de la vida. Per tant, el 

mite del vampir uneix el món de la mort amb el dels vius. Ambdues experiències estan 

vinculades amb els temors  col·lectius davant del patiment, l’obscuritat o el buit. En 

conseqüència, el vampir és un símbol de la maldat, una forma de respondre a l’angoixa de 

la  mort, encarnant tant el desig de la immortalitat com el temor del seu poder invencible, 

a més de representar la construcció d’un ésser totalment lliure. No obstant, a més d’ésser 

                                                           
19

 Treball consultat GRAILLET CARRASCO, Yolanda. Edward Cullen: el nuevo concepto de vampiro. 
Universitat Autònoma de Barcelona. <http://www.recercat.net/handle/2072/97232> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Calmet
http://www.recercat.net/handle/2072/97232
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l’encarnació del temor als instints primaris, és també una complexa combinació de pors i 

creences humanes que inclouen, entre d’altres, l’atribució de l’ànima com a font de poder, 

la malaltia i la mort, així com la fascinació temorosa per la immortalitat.  

3.3 El vampir al cinema20 

El vampirisme ha esdevingut un tema recorrent en el cinema de terror, de manera que la 

presència dels vampirs en la gran pantalla es remunta als inicis del gènere cinematogràfic, 

des de l’època del cinema mut. En general, les adaptacions es basen en els personatges de 

Dràcula de Bram Stoker i els de Carmilla de Sheridan Le Fanu. 

Ja en el 1896, el director  George Méliès realitzà una historia de vampirs, estrenada amb el 

nom de La Manoir du Diable, que procedeix a l’aparició del Dràcula de Bram Stoker. Els 

trets pròpiament naturals del vampir es reflecteixen en la cinta germànica Nosferatu: Eine 

Simphonie des Grauens (1992) dirigida per per Friedrich Wilhelm Murnau. Malgrat les 

diferències, per no pagar els drets d’autor, era una versió tan semblant al Dràcula de Bram 

Stoker, que la viuda de l’escriptor interposà una demanda, posteriorment guanyada. Així, 

la pel·lícula mostra al Comte Orlok, -encarnat pel reputat actor Max Schreck-  un terrorífic 

vampir inhumà amb trets de rosegador que imposa la mort en el seu camí i porta la pesta a 

la ciutat de Bremen. 

                                             

      Cartell de La Manoir du Diable                         Cartell de Nosferatu: Eine Simphonie des Grauens 

En 1931 la companyia Universal Studios produí la pel·lícula 

Dràcula, basada en la versió teatral de la novel·la de Bram Stoker 

i dirigida per Tod Browning. El paper del comte de Transilvània 

fou interpretat per Béla Lugosi, que va proporcionar la imatge del 

vampir com la d’un seductor aristòcrata eslau, vestit amb una 

capa. El mite creat per aquesta productora marcà una etapa i un 

estereotip sobre el vampir. Simultàniament a l’època en què es 

rodava el Dràcula de Tod Browning es realitzà, en els mateixos 

escenaris, una versió en castellà, el Dràcula en espanyol, de 

George Melford. Aquesta adaptació és més sòlida i atrevida 

respecte les convencions de l’època, amb uns personatges que 

adquireixen una major profunditat i complexitat.                                                                    

Cartell de Dràcula (1931) 

                                                           
20

 Fonts consultades < http://www.imdb.com/> i <http://www.filmaffinity.com/es/main.html> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carmilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sheridan_Le_Fanu
http://es.wikipedia.org/wiki/George_M%C3%A9li%C3%A8s
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Murnau
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Schreck
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tod_Browning
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Lugosi
http://www.imdb.com/
http://www.filmaffinity.com/es/main.html
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La cinta de Dràcula representà un èxit, de manera que el 1936 la Universal 

estrenà Dracula's Daughter, en què es retrata una vampira, la contesa Marya Zaleska, que 

cerca una cura per a la seva maledicció.  

En el 1957 debutà la pel·lícula mexicana El Vampiro, en què s’introdueixen, per primera 

vegada,  els ullals com a marca distintiva del vampir cinematogràfic. 

El 1958, la  Hammer Films, una companya cinematogràfica creada el 1932 a Anglaterra, 

realitzà la seva primera pel·lícula de vampirs, Horror of Dracula, protagonitzada per 

Christopher Lee com el Comte Dràcula i dirigida per Terence Fisher. Christopher Lee 

presentà una imatge renovada del comte vampir, més dinàmica i acolorida, amb ullals i 

ulls injectats en sang. L’èxit d’aquesta pel·lícula fou precedit per set seqüeles, entre les 

quals destaca The Brides of Dracula, estrenada el 1960. En l’any 1970, Roy Ward Baker 

produeix l’entrega més impactant de la saga, la titulada Scars of Dracula. Després d’anys 

d’absència del comte es decideix recuperar el personatge en una producció titulada 

Dràcula A.D. 1972, en què el comte retorna a la vida a través d’una cerimònia satànica. 

                                         

                             Cartell de Horror of Dracula                         Cartell de El Vampiro 

El 1967 s’estrenà The Fearless Vampire Killers dirigida per Roman Polanski, una paròdia 

del gènere de terror, que caricaturitza els tòpics creats per la Hammer. 

Tanmateix, la Hammer no es centrà exclusivament en Dràcula, atès que existeixen 

adaptacions basades en la novel·la Carmilla de Sheridan Le Fanu. Les versions de Carmilla 

constitueixen un subgènere caracteritzat pel seu erotisme, centrat principalment en el 

lesbianisme de la comtessa vampira. Així, la Hammer inicià el 1970 la nomenada “Trilogía 

Karnstein” amb The Vampire Lover, una de les adaptacions de més qualitat del relat de 

Sheridan Le Fanu, impregnada de violència i sexualitat, i protagonitzada per Ingrid Pitt, 

sota la direcció de Roy Ward Baker. 

Resumint, els vampirs de la Hammer Films es caracteritzen per l’abundància de sang i 

efectes derivats, com els decorats gòtics i acolorits que es fusionen en un ambient macabre 

i de sexualitat explicita. 

Ja en el 1972, es produeix Blacula, dirigida per William Crain, el protagonista de la qual és 

un noble negre que vesteix amb capa i imparteix la mort entre els homes. 

En el 1974, s’estrenà Andy Warhol´s Dracula de Paul Morrisey, en què s’explica la historia 

del comte de Transilvània, que, necessitat de sang de dones verges, viatja fins a Itàlia, on 

fixa la seva atenció en les filles joves del terratinents. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hammer_Productions
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1cula_(1958)
http://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Terence_Fisher
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_novias_de_Dr%C3%A1cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cicatrices_de_Dr%C3%A1cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1cula_73
http://es.wikipedia.org/wiki/El_baile_de_los_vampiros
http://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sheridan_Le_Fanu
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Pitt
http://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Ward_Baker
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Morrisey&action=edit&redlink=1
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En la pel·lícula canadenca Rabid de David Cronenberg el vampirisme s’associa a una 

espècie de virus que arrasa la humanitat.       

The Hunger, del 1983, de Tony Scott i basada en la novel·la de Whitley Strieber descriu la 

historia d’una antiga reina que alimentant-se de la sang de les seves víctimes aconsegueix 

sobreviure eternament. 

En el 1985 s’estrenà Fright Night, una cinta produïda per Tom Holland que revitalitza el 

mite emprant un to de comèdia. Charley Brewster és un adolescent que observa estranyes 

activitats nocturnes en la casa del costat per descobrir, finalment, que el seu veí és un 

vertader vampir, encara que ningú el creu. 

A la vegada, en el 1985 apareix una pel·lícula que combina el vampirisme amb els 

alienígenes anomenada Lifeforce, dirigida per Tobe Hooper i basada en la novel·la The 

Space Vampires, de Colin Wilson. 

La dècada del 1990 fou un període de renaixement per al cinema de vampirs, amb 

pel·lícules imprescindibles com Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola. La cinta 

és un clàssic essencial del cinema de vampirs, per la fidelitat a la novel·la i amb L’actor 

Gary Oldman en representació del comte Dràcula. 

El 1994 s’estrenà Interview with a Vampire, l’adaptació cinematogràfica del llibre d’Anne 

Rice dirigida per Neil Jordan. Malgrat la intensa atracció sexual entre els vampirs 

masculins insinuada, és una pel·lícula d’horror gòtic amb molta passió i excel·lents efectes 

especials. 

                          

Cartell de Fright Night                   Cartell de Bram Stoker's Dracula        Cartell de Interview with a Vampire, 

Una cinta del 1996 és From Dusk Till Dawn, de Robert Rodríguez, en què els germans 

Gecko escapen de la llei , ja que roben un banc, fins arribar a un bar, on desencadenen una 

massacra contra els vampirs que anhelen beure la seva sang. 

En el 1998 arriba una cinta de vampirs basada en Blade, un personatge de la Marvel 

Comics, dirigida per Stephen Norrington i amb Wesley Snipes com el caçador Blade. 

En l’any 2000 s’estrenà Shadow of the vampire, dirigida per Elias Merhige, una pel·lícula 

centrada en la filmació de la pel·lícula muda Nosferatu, mesclant així la realitat amb la 

ficció. És a dir, en la pel·lícula es juga amb la idea de què la persona que encarnà al vampir 
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Nosferatu era un vampir real i no un simple actor, que per compenetrar-se amb el seu 

personatge, ha de viure, dormir i menjar com un vampir. 

En el 2007 aparegué 30 Days of Night, basada en un còmic que explica la història d’uns 

habitants del poble de Barlow, en el nord d’Alaska, que durant la llarga nit de l’Àrtic resten 

incomunicats i a disposició d’un grup de vampirs ferotges.  

En el 2008 es produeix Déjame entrar, basada en la història d’Oskar, un nen de dotze anys 

que és assetjat pels seus companys d’escola i que troba consol en la seva amistat amb Eli, 

una nena estranya que s’ha mudat recentment al barri. No obstant, ella és en realitat un 

vampir que comença a deixar un rastre de morts per alimentar-se. 

                                   

    Cartell de Shadow of the vampire          Cartell de 30 Days of Night                  Cartell de Déjame entrar 

Aquest mateix any també començà l’adaptació cinematogràfica de la saga Crepúsculo, 

basada en les novel·les creades per Stephenie Meyer , amb l’estrena de la pel·lícula 

Crepúsculo i Luna Nueva, que es completarà els pròxims anys amb Eclipse, Amanecer I i 

Amanecer II. 

3.4 Mètodes per aplicar l’anàlisi 

3.4.1 Caracterització física21 

Per realitzar l’anàlisi de la constitució física dels personatges de les pel·lícules, 

anteriorment esmentades, s’utilitzarà el mètode de classificació d’Ernst Kretschemer, que 

a través de l’estudi dels trets característics de cada persona permetrà, a més, classificar la 

personalitat de cada personatge en  pícnic, atlètic, astènic i displàsic. S’emprarà l’esquema 

que proporciona en el llibre Constitución y carácter, on s’exposen uns ítems determinats 

per a cada part del cos (cara, braços) i dins de cada apartat s’ofereix una informació més 

detallada. Segons les característiques físiques de l’individu, Kretschmer estableix tres 

biotips, tipus constitucionals de persona: 

 Tipus pícnic: individu rabassut, de formes arrodonides, abdomen voluminós, membres 

prims (Figura 1). És una persona amb un temperament amable, sociable, de bon geni, 

però canviant i explosiu. Major freqüència de psicosis maniacodepressiva. 

                                                           
21

 Fonts consultades <http://escuela.med.puc.cl/publ/patologiageneral/patol_011.html> i 
<http://www.clas.ufl.edu/ipsa/2005/proc/rodriguez.pdf> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephenie_Meyer
http://escuela.med.puc.cl/publ/patologiageneral/patol_011.html
http://www.clas.ufl.edu/ipsa/2005/proc/rodriguez.pdf
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 Tipus atlètic: longitud dels membres regular, espatlles amples, tòrax voluminós, 

musculatura desenvolupada (Figura 2). És una persona amb un temperament 

circumspecte, de ment lenta, formal, tosc, pobre en reaccions, violent. 

 Tipus “leptosómico”: membres esvelts i prims; espatlles estretes, crani petit, mans 

primes, tòrax pla, cara estreta. La persona té un temperament esquizoide, 

hipersensitiu, tímid, temorós i nerviós. Altres individus són insensibles, obtusos i 

dòcils. Tenen una major freqüència d’esquizofrenia 

                                                
Figura 1 (Esquema individu pícnic)      Figura 2 (Esquema individu atlètic)   Figura 3 (Esquema individu “leptosómico”) 

 

3.4.2 Caracterització psicològica 

L’estudi de la psicologia dels vampirs es basa en dos mètodes d’anàlisi de la personalitat: 

el model dels Cinc Grans (4.2.1) i els trastorns de personalitat (4.2.2). D’aquesta manera, 

es poden obtenir visions que se centren en aspectes diversos de la psicologia dels 

personatges. És a dir, el primer estudi, el model dels Cinc Grans, serveix per descriure la 

personalitat de l’individu, mentre que la segona anàlisi, del trastorn de personalitat, 

possibilita detectar aquelles alteracions de la personalitat que converteixen el vampir en 

un subjecte, per exemple, insensible o egòlatra. 

           3.4.2.1 Definició de personalitat   

Com que aquest treball focalitza en la personalitat dels vampirs i la seva evolució en el 

transcurs de les pel·lícules, resulta convenient proporcionar una definició del que és en 

realitat la personalitat. 

D’aquesta manera, la personalitat es pot definir com la qualitat que ens fa a cada un 

diferents dels altres i iguals a nosaltres mateixos al llarg del temps. També es pot entendre 

com un patró profundament incorporat de trets cognoscitius, afectius i conductuals, que 

persisteixen al llarg del temps.22 

Tanmateix, la personalitat també és una estructura de caràcter psicològic que fa referència 

al conjunt de trets distintius d’un individu23 o un conjunt de característiques o qualitats 

originals que destaquen en algunes persones.24  

 

                                                           
22

 Definició extreta de 
<http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/PSICOLOGIAMEDICA/2012-13/2PM-
PERSO.pdf> 
23

 Definició obtinguda de <http://definicion.de/personalidad/#ixzz2X9e59IDb> 
24

 Definció de <http://www.rae.es/rae.html> 

http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/PSICOLOGIAMEDICA/2012-13/2PM-PERSO.pdf
http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/PSICOLOGIAMEDICA/2012-13/2PM-PERSO.pdf
http://www.rae.es/rae.html
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          3.4.2.2 Model dels Cinc Grans de la personalitat25 

El model dels Cinc Grans proposa l’existència de cinc grans dimensions de la personalitat 

que constitueixen els pilars bàsics que capten l’essència de les diferències individuals de la 

personalitat. Aquests factors de la personalitat es desenvolupen en base a influències 

genètiques així com ambientals. A la vegada, es tracta de dimensions universals que es 

poden utilitzar per descriure la personalitat d’individus de cultures molt diferents.  

L’origen d’aquest model es remunta al psicòleg Raymond Cattell, encarregat de descriure 

dotze factors de la personalitat mitjançant l’ús de l’anàlisi factorial. Més tard, altres 

investigadors analitzaren l’estructura dimensionals dels trets de la personalitat i 

obtingueren cinc grans trets que posteriorment s’anomenaren els “cinc grans” per tal 

d’indicar que al·ludeixen a cinc amplies dimensions que representen un cert nivell 

d’abstracció, de manera que cada dimensió resumeix un gran nombre de característiques 

de personalitat més específiques. 

Aquest mètode parteix de la hipòtesi lèxica que promulga que, en els diferents llenguatges 

naturals, han restat codificades aquells trets de la personalitat més importants i útils 

socialment. En conseqüència, l’estudi del llenguatge permet descobrir quins són els 

elements que componen la personalitat. 

D’altra banda, en aquest model descriptiu de la personalitat es distingeixen les següents 

cinc dimensions o factors  que tenen el seu oposat corresponent (per exemple, 

l’extraversió enfront la introversió): 

 Estabilitat emocional/ Neuroticisme (Inestabilitat emocional):   

 L’estabilitat emocional implica la capacitat que té l’individu per relacionar-se 

amb els membres de la societat, tot conservant la coherència i l’estabilitat en el 

seu comportament global. 

 El neuroticisme descriu la tendència a experimentar emocions negatives com a 

resposta a amenaces percebudes. Constitueix un tret de la personalitat que 

comporta inestabilitat emocional, ansietat, preocupació, vulnerabilitat, manca de 

sociabilitat o impulsivitat.   

 Extraversió/ Surgència (Introversió): 

 L’extraversió implica la sociabilitat, l’energia, la loquacitat, l’excitabilitat i 

alegria o l’expressió emocional, ja que es tendeix a evitar la solitud i a buscar la 

companyia dels altres. 

 La surgència és un factor que posseeixen els subjectes que es mostren 

antipàtics, poc dependents dels altres, atès que s’inclinen per l’aïllament, 

reservats i prefereixen aferrar-se als seus costums. 

 Cordialitat (Amabilitat)/ Antagonisme: 

 La cordialitat comprèn trets vinculats amb l’altruisme, com l’empatia i el tracte 

amable i afectuós amb els altres. Implica una tendència a cooperar, mantenir 

l’harmonia social i tenir en consideració els altres. 

 L’antagonisme provoca el fet que la persona sigui egocèntrica, escèptica i 

competitiva, a més de tenir un pensament crític i no mostrar-se agradable. 

                                                           
25

 Fonts consultades <http://motivacion.about.com/od/psicologia/a/Las-Cinco-Grandes-Dimensiones-De-La-

Personalidad.htm>, <http://www.psicologia-online.com/pir/modelo-de-cinco-factores-de-personalidad.html>, 
<http://www.pir.es/temas_muestra_2011/07.PERSONALIDADYDIFERENCIAL.pdf> i 
<http://www.um.es/analesps/v13/v13_1/01-13-1.pdf> 

http://motivacion.about.com/od/psicologia/a/Las-Cinco-Grandes-Dimensiones-De-La-Personalidad.htm
http://motivacion.about.com/od/psicologia/a/Las-Cinco-Grandes-Dimensiones-De-La-Personalidad.htm
http://www.psicologia-online.com/pir/modelo-de-cinco-factores-de-personalidad.html
http://www.pir.es/temas_muestra_2011/07.PERSONALIDADYDIFERENCIAL.pdf
http://www.um.es/analesps/v13/v13_1/01-13-1.pdf
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 Responsabilitat/ Negligència: 

 La responsabilitat es refereix a trets associats a la autodisciplina, l’organització i 

el control dels impulsos, a més de reflectir l’habilitat per exercir l’autocontrol 

necessari per tal de perseguir objectius i seguir normes.  Per tant, comporta la 

confiança, l’escrupolositat, la planificació, la voluntarietat o la determinació. 

 La negligència descriu un individu descuidat en els seus principis morals, més 

laxa i informal.  

 Obertura a l’experiència (Cultura)/ Tancament a l’experiència: 

 L’obertura a l’experiència inclou la imaginació, la creativitat, la curiositat 

intel·lectual, la valoració de les experiències estètiques, la independència de 

judici o el gust per idees no convencionals . 

 El tancament a l’experiència provoca que el subjecte tendeixi a ser convencional, 

políticament conservador i que prefereixi allò familiar abans que la novetat.  

          3.4.2.3 Trastorns de la personalitat26 

D’altra banda, l’estudi de la psicologia dels vampirs se centra en els trastorns de 

personalitat, un conjunt de pertorbacions que es produeixen en les dimensions 

emocionals, afectives i de relació social dels individus. Si la personalitat es defineix com els 

trets mentals i de comportament permanents que distingeixen els individus, un trastorn 

de la personalitat és el conjunt d’experiències i comportaments que difereixen de les 

normes socials i les expectatives personals. 

Aquestes alteracions de la personalitat s’inclouen com a trastorns mentals en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de l’Associació Americana de 

Psiquiatria. En aquest manual, es distingeixen els següents tipus de trastorns: 

 Trastorn esquizoide de la personalitat: l’individu ni desitja ni gaudeix de les relacions 

personals, ja que s’inclina per les activitats solitàries adoptant així una actitud 

d’indiferència i de crítica davant dels altres, unida al distanciament i a la fredor 

emocional. 

 Trastorn de la personalitat per evitació: el subjecte mostra timidesa i ansietat en 

situacions socials amb una hipersensibilitat envers el rebuig o la crítica. Guarden 

distàncies i es manifesten recelosos,  distants amb un comportament controlat i 

solitari. A causa d’aquest aïllament autoimposat, experimenten depressió amb 

tendències suïcides. 

 Trastorn depressiu de la personalitat: la persona té un estat d’ànim trist, irritable 

amb sentiments de culpa o inutilitat, i una marca actitud fatalista. 

 Trastorn de personalitat per dependència: l’home troba dificultats per prendre 

decisions personalment sense disposar del consells dels altres, amb una necessitat 

que aquests assumeixin la responsabilitat de les parts centrals que afecten la seva 

vida. Per tant, desitja exageradament assolir l’aprovació i el suport dels altres. 

 

                                                           
26

 Webs consultades <http://www.biopsicologia.net/Nivel-4-Patologias/> i E. CABALLO, Vicente 
Formulación clínica, medicina conductal y trastornos de relación.   
<http://books.google.es/books?id=FgBq3nywD4IC&pg=PA490&dq=trastornos+de+personalidad&hl=es&
sa=X&ei=VZddUYiUN9Hy7Abg84CQDA&ved=0CDkQ6AEwAA#v=onepage&q=trastornos%20de%20perso
nalidad&f=false i http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/personalitydisorders.html> 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://www.biopsicologia.net/Nivel-4-Patologias/
http://books.google.es/books?id=FgBq3nywD4IC&pg=PA490&dq=trastornos+de+personalidad&hl=es&sa=X&ei=VZddUYiUN9Hy7Abg84CQDA&ved=0CDkQ6AEwAA#v=onepage&q=trastornos%20de%20personalidad&f=false
http://books.google.es/books?id=FgBq3nywD4IC&pg=PA490&dq=trastornos+de+personalidad&hl=es&sa=X&ei=VZddUYiUN9Hy7Abg84CQDA&ved=0CDkQ6AEwAA#v=onepage&q=trastornos%20de%20personalidad&f=false
http://books.google.es/books?id=FgBq3nywD4IC&pg=PA490&dq=trastornos+de+personalidad&hl=es&sa=X&ei=VZddUYiUN9Hy7Abg84CQDA&ved=0CDkQ6AEwAA#v=onepage&q=trastornos%20de%20personalidad&f=false
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/personalitydisorders.html
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 Trastorn histriònic de la personalitat: la persona se sent incòmoda en les situacions 

en què no és el centre d’atenció, mostrant una expressió emocional exagerada, 

superficial i dramàtica. La seves relacions amb els altres es caracteritzen per una 

conducta sexualment seductora o provocadora, emprant l’aspecte físic per reclamar 

l’atenció. 

 Trastorn narcisista de la personalitat: l’individu té un sentit magnificent de la pròpia 

dignitat, de manera que és absorbit per les fantasies d’un èxit il·limitat i brillant. Així, 

es considera únic i requereix una excessiva admiració. La seva actitud és prepotent, 

arrogant, altiva, envejosa i amb una manca total d’empatia. 

 Trastorn antisocial de la personalitat: es caracteritza per l’absència d’empatia i de 

remordiments, amb una visió de l’autoestima. El pacient adquireix un comportament 

egocèntric, extravertit, impulsiu i d’autoaïllament. 

 Trastorn sàdic de la personalitat: és un patró patològic de conducta cruel, 

desconsiderada i agressiva. El subjecte usa la violència física per establir els seu 

domini sobre els altres, gaudint així amb el patiment, la humiliació i tortura dels 

altres. 

 Trastorn obsessiu-compulsiu de la personalitat: la persona pateix dubtes constants i 

precaucions excessives per detalls, que reflecteixen una profunda inseguretat 

personal. Així, mostra un afany de perfeccionisme, rectitud i escrupolositat excessiva, 

que comporten rigidesa, obstinació i hiperexigència cap a ell mateix.  

 Trastorn negativista de la personalitat: l’home perd els nervis sovint, desafiant els 

adults irritant-los deliberadament. Apareix ressentit, furiós, hostil, rancorós i 

venjatiu.  

 Trastorn masoquista de la personalitat: l’individu accepta l’explotació dels altres, 

evitant les experiències plaents de la vida, ja que tenen una consciència sacrificada. 

Així, cerca el dolor i el patiment en totes les situacions i relacions en què es troba.  

 Trastorn paranoide de la personalitat: el subjecte sospita que els altres volen ferir-lo, 

danyar-lo o enganyar-lo, provocant una preocupació injustificada per la fidelitat dels 

altres i reaccions d’ira. Mostra una reticència a confiar en els altres, atès que dubta de 

les seves intencions descobrint amenaces en actes innocents. 

 Trastorn esquizotípic de la personalitat: la persona té creences estranyes o 

pensaments màgics que repercuteixen en el seu comportament, considerant que 

viuen experiències perceptives inhabituals, incloses les il·lusions corporals. Adopten 

un comportament excèntric i peculiar, unit a la suspicàcia i una afectivitat 

restringida. 

 Trastorn límit de la personalitat: l’home posseeix una inestabilitat afectiva causada 

per l’oscil·lació del seu estat d’ànim, amb sentiments d’ira o d’inutilitat. Presenta 

intencions suïcides unides a un patró de relacions interpersonals inestable. 
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4. Disseny de la part pràctica 

La part pràctica consisteix en dues parts bàsiques, la primera de les quals és la recollida de 

dades partint de diversos criteris i la posterior anàlisi dels resultats obtinguts. 

4.1 Selecció de les pel·lícules 

S’ha escollit un total de quaranta-nou pel·lícules, de les quals s’analitzen una suma de 

cinquanta-quatre personatges. Aquests representen els vampirs protagonistes, encara que 

es presenten algunes excepcions, com alguns secundaris amb una particular importància 

en relació amb els trets estudiats. Tots els personatges d’aquestes cintes s’agrupen segons 

l’època en què es genera la producció, per tal d’identificar les similituds o diferències entre 

els vampirs i d’establir un possible patró comú.  

Per realitzar l’elecció de les quaranta-nou pel·lícules s’han tingut en compte els següents 

criteris: 

 L’època: s’ha triat, com a mínim, una pel·lícula de cada dècada, abastant així des del 

primer any de cada dècada, com ara 1920, fins a l’últim, en aquest cas el 1929. El motiu 

d’aquesta classificació prové de la necessitat d’analitzar com ha anat evolucionant la 

figura del vampir dins del món del cinema.  

 Gènere: s’ha procurat escollir una àmplia gama de gèneres, -des de l’acció, al drama o 

el romanç- , encara que tots comparteixen el factor comú del terror. S’ha pres com a 

referència la informació aportada per les pàgines web <www.imbd.com> i   

<http://www.filmaffinity.com/es>, dedicades al cinema. 

 Públic a qui va dirigit: la diversitat d’edats permet determinar si una cinta dirigida a un 

públic adolescent guarda semblances o difereix d’aquelles pel·lícules creades per a un 

públic més adult. La font consultada a partir de la qual s’han extret les dades 

imprescindibles és <www.imbd.com>, una base de dades online que presenta 

exhaustives fitxes tècniques de pel·lícules de totes les èpoques. 

 La crítica: s’han considerat aquelles pel·lícules que han rebut premis prestigiosos, com 

ara el Dràcula de Bram Stocker de Francis Ford Coppola, guanyadora de tres Oscars. 

També s’han elegit aquelles cintes que més han recaptat en les sales de cinema, tal com 

succeeix amb la saga Crepúsculo, que va atraure milions de joves adolescents.    

 Països: també és destacable la varietat de països, atès que permet analitzar quina 

concepció posseeixen les diferents cultures sobre el vampir. D’aquesta manera, hi ha 

pel·lícules de Mèxic, Itàlia o Suècia.  

La classificació de les pel·lícules seguint el criteri esmentat anteriorment, segons el qual 

una dècada comprèn des del primer any 0 fins al 9, es presenta a l’apartat d’Annexos on 

s’observen, simultàniament, altres característiques tècniques de les pel·lícules. És a dir,  

s’exposen les fitxes tècniques de les cintes estudies, que inclouen  dades específiques 

sobre cada una d’elles, com ara el director, l’any i el país en què s’ha produït, el gènere, el 

públic a qui va dirigit, pressupost, recaptació o els premis rebuts.  

 

 

 

http://www.imbd.com/
http://www.filmaffinity.com/es
http://www.imbd.com/
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4.2 Criteris usats per elegir els personatges 

De totes les pel·lícules triades s’ha obtingut un total de cinquanta-quatre personatges.  

4.2.1 Criteris emprats per les excepcions 

En el cas que la pel·lícula tingui una saga, s’han seguit les següents pautes: 

 No s’ha tingut en compte cap saga, només la primera part que ha tingut una trama 

lineal al llarg de totes les continuacions. Per tant, s’estudia la primera pel·lícula d’una 

saga, mentre que les altres, no. Per aquesta raó, les segones cintes - com Blade II, 

Underworld II o Eclipse-,  no s’examinen, ja que els seus personatges són els mateixos 

que les seves primeres respectives pel·lícules, encara que el seu argument sigui 

diferent. Malgrat aquest criteri, existeixen les següents excepcions: 

 De la saga Crepúsculo s’han escollit dues pel·lícules, Crepúsculo i Amanecer II, ja 

que en la primera d’aquestes cintes apareix un dels personatges principals, 

Edward Cullen, mentre que és en Amanecer II quan la protagonista femenina, 

Isabella Swan, es converteix en un vampir. Les dues pel·lícules s’analitzaran de 

forma independent. En conseqüència,  la primera forma part de la dècada del 

2000-2009 i la segona del 2010-2019. 

 S’han triat també dues trilogies, la primera de les quals és la trilogia produïda per 

Universal Studios formada per Dràcula (1931), protagonitzada per Béla Lugosi, La 

hija de Drácula (1936) i El hijo de Drácula (1943). La importància d’aquestes 

pel·lícules rau en què estableix el model de vampir més contemporani i imitat, 

basat en l’elegància i l’aura de misteri que envolta aquest mite. En aquestes cintes 

els personatges i les trames són diferents, malgrat que les tres pel·lícules tenen 

una base comuna: el Dràcula de Bram Stoker. Consegüentment, les tres cintes 

s’analitzen de manera individual en funció de la dècada en la qual es produeixen 

D’altra banda, existeix la saga anomenada Trilogia de los Karnstein, un punt 

d’inflexió en el mite dels vampirs. Els personatges i els arguments de les tres 

pel·lícules, tal com succeeix en el cas anterior, són distints, originant que les cintes 

s’analitzin, com en el cas de Crepúsculo, de forma independent, cadascuna en la 

seva dècada corresponent.  

 D’igual manera, en Entrevista con un vampiro, la història del vampir protagonista 

es fa factible gràcies a la intervenció de Lestat de Lioncourt, causant que els dos 

protagonistes s’analitzin sense distincions.     

 En els cas dels remakes, com ara  Fright Night, de la qual es té una primera versió del 

1983 i una segona del 2011 s’ha escollit la més antiga, deixant així de costat la versió 

moderna per tal de centrar-se en l’original. 

4.2.2 Classificació dels personatges 

La classificació de tots els personatges per dècades, en què es troben el nom de la 

pel·lícula, ordenades per ordre cronològic seguint el model de les taules anteriors de 

cintes, així com el nom del personatge i de l’actor que l’interpreta es mostra en la següent 

taula:     
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Nom pel·lícula Actor Personatge 
1.Nosferatu Max Schreck Graf Orlok / Nosferatu 

2.Drácula Bela Lugosi Count Dracula 

3.Drácula Carlos Villarías Conde Drácula (as Carlos Villar) 
 

4.Vampyr, la bruja vampiro Henriette Gerard Margarite Chopin 

5.La hija de Drácula Gloria Holden Contessa Marya Zeleska 

6.Los muertos andan (Dead men walk) George Zucco 
 

Dr. Elwyn Clayton 

7.El hijo de Drácula Lon Chaney Jr. Count Dracula/ Count Alucard 

8.La mansión de Drácula John Carradine Count Dracula 

9.El Vampiro (The vampire) Germán Robles Count Karol de Lavud / Duval 

10.Blood of the vampire Donald Wolfit Doctor Calístrato 

11.Las novias de Drácula David Peel Count Dracula 

12.Drácula (Honor of Dracula) Christopher Lee Baron Meinster 

13.La máscara del demonio Barbara Steele 
Ivo Garrani 

Princess Asa Vajda 
Prince Vajda 

14.El beso del vampiro Noel Willman Doctor Ravna 

15.Los diablos de la oscuridad Hubert Noël Count Sinistre 

16.El baile de los Vampiros Alfie Bass Shagal, the Inn-Keeper 

17.Las amantes del vampiro Ingrid Pitt Marcilla / Carmilla / Mircalla Karnstein 

18.Lujuria para un vampiro Barbara Jefford Countess Herritzen 

19.Drácula y las mellizas Madeleine Collinson 
Dennis Price 

Frieda Gellhorn 
Count Karstein 

20.Blacula William Marshall Blacula 

21.Blood for Dracula Udo Kier Count Dracula 

22.Rabia Marilyn Chambers Rose 

23.Nosferatu Vampiro de Noche Klaus Kinski Count Dracula 

24.El ansia (The hunger) Catherine Deneuve Miriam Blaylock 

25.Noche de miedo (Fright Night) Chris Sarandon Jerry Dandridge 

26.Lifeforce, fuerza vital Mathilda May Vampir espacial 

27.Vamp Grace Jones Katrina  

28.Generación Perdida Jason Patric 
Kiefer Sutherland 

Michael 
David 

29.Los viajeros de la noche Adrian Pasdar Caleb Colton 

30.El vampiro adolescente Robert Sean Leonard Jeremy Capello 

31.Drácula de Bram Stoker Gary Oldman Dracula 

32.Entrevista con el vampiro (Crónicas 
vampíricas) 

Brad Pitt 
Tom Cruise 

Louis de Pointe du Lac 
Lestat de Lioncourt 

33.Abierto hasta el amanecer Quentin Tarantino Richard Gecko 

34.Un vampiro suelto en Brooklyn Eddie Murphy Maximilliam 

35.Dracula: Dead and Loving It Leslie Nielsen Dracula 

36.The addiction Lili Taylor Kathleen Conklin 

37.Blade Wesley Snipes 
Stephen Dorff 

Blade 
Deacon Frost 

38.Vampiros de John Carpenter Thomas Ian Griffith Jan Valek 

39.Drácula, Aka Drácula 2001 Gerard Butler Dracula 

40.La sombra del vampiro Willem Dafoe Max Schreck/Conde Orlok 

41.Underworld Kate Beckinsale Selene 

42.Van Helsing Richard Roxburgh Count Vladislaus Dracula 

43.El misterio de Salem’s Lot Rutger Hauer 
 

Kurt Barlow 

44.30 días de oscuridad Danny Huston Marlow 

45.Crepúsculo Robert Pattinson Edward Cullen 

46.Déjame entrar Lina Leandersson Eli 

47.El sicario de Dios Karl Urban Black Hat 

48.Amanecer parte II Kristen Stewart Bella Swan 

49.Sombras tenebrosas (Dark Shadows) Johnny Depp Barnabas Collins 

http://www.imdb.com/name/nm0775180/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/character/ch0033663/
http://www.imdb.com/name/nm0000509/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm0898107/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm0390192/
http://www.imdb.com/name/nm0001017/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm0733343/
http://www.imdb.com/character/ch0080854/
http://www.imdb.com/name/nm0670226/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm0000489/
http://www.imdb.com/name/nm0824489/
http://www.imdb.com/name/nm0307995/
http://www.imdb.com/character/ch0106059/
http://www.imdb.com/name/nm0060023/
http://www.imdb.com/name/nm0685839/
http://www.imdb.com/character/ch0060845/
http://www.imdb.com/character/ch0060845/
http://www.imdb.com/character/ch0060845/
http://www.imdb.com/name/nm0420266/
http://www.imdb.com/name/nm0172769/
http://www.imdb.com/name/nm0551234/
http://www.imdb.com/character/ch0054107/
http://www.imdb.com/name/nm0001424/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm0001032/
http://www.imdb.com/name/nm0001428/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
http://www.imdb.com/name/nm0000574/
http://www.imdb.com/character/ch0225564/
http://www.imdb.com/name/nm0664499/
http://www.imdb.com/character/ch0020469/
http://www.imdb.com/name/nm0000198/
http://www.imdb.com/name/nm0000093/
http://www.imdb.com/name/nm0000129/
http://www.imdb.com/character/ch0005253/
http://www.imdb.com/character/ch0005254/
http://www.imdb.com/character/ch0032675/
http://www.imdb.com/name/nm0000648/
http://www.imdb.com/character/ch0003476/
http://www.imdb.com/name/nm0001299/
http://www.imdb.com/character/ch0013733/
http://www.imdb.com/name/nm0124930/
http://es.wikipedia.org/wiki/Willem_Dafoe
http://www.imdb.com/name/nm0000295/
http://www.imdb.com/character/ch0005058/
http://www.imdb.com/name/nm0746896/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm2968351/
http://www.imdb.com/character/ch0110902/
http://www.imdb.com/name/nm0000136/
http://www.imdb.com/character/ch0036628/
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4.2.3 Fotografies dels vampirs estudiats 

A continuació, es mostren imatges dels vampirs analitzats que s’agrupen segons la dècada 

en què es produeix la pel·lícula: 

1920-1922 

 Nosferatu  

1930-1939 

    

Dràcula (Bela Lugosi)          Dràcula (Carlos Villar)              Margarite Chopin                Comtessa Marya Zeleska  

1940-1949                                                         

       

Comte Alucard                                   Dràcula                                            Karol de Lavud                                       

1950-1959 

   

Doctor Calistrato                                  Dràcula                                                         Baró Meinster 
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1960-1969 

  
Dràcula                                                    Princess Asa Vajda                              Prince Vajda 

  
Doctor Ravna                                          Comte Sinistre                          Shagal, the Inn-Keeper 

1970-1979 

   
Marcilla Karnstein          Comtessa Herritzen                    Comte Karstein                    Frieda 

   
Blacula                                   Dràcula                                      Rose                                      Dràcula                   

 

 

 

http://www.imdb.com/character/ch0106059/
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1980-1989 

    
Miriam Blaylock              Jerry Dandridge                      Vampir espacial                     Katrina          

      
Caleb Colton                             Michael                           David                                               Jeremy Capello 

1990-1999 

       
Dràcula                                                                                Louis de Pointe du Lac       Lestat de Lioncourt 

     
Richard Gecko                            Maximilliam                      Dràcula                                  Kathleen Conklin 

                             
Jan Valek                                     Blade                                Deacon Frost 
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2000-2009 

   
Dràcula                                 Max Schreck                           Selene                                Kurt Barlow 

   
Vladius Dràcula                Marlow                                  Edward Cullen              Eli 

2010-2019 

              
Black Hat                                                Bella Swan               Barnabas Collins 

4.3 Recollida de les dades 

Cada personatge disposa d’una fitxa en què es presenten les diferents taules que s’usen i 

l’opció que s’ha triat després d’haver observat la pel·lícula- i el consegüent comportament 

del vampir-, ja que aquesta s’adequa a la seva personalitat o descripció física. En 

conseqüència, s’obtindran un total de cinquanta-quatre fitxes on es descriuran els trets 

que un vampir concret té partint de les taules elaborades.  

El document de Word de cada personatge s’anomena amb una etiqueta concreta: Nombre-

lletres, per tal d’identificar el personatge amb la pel·lícula en què intervé. En primer lloc, el 

nombre representa l’any en què es produeix la pel·lícula ordenada cronològicament, per 

tal d’aconseguir una llista que plasmi l’evolució de les cintes al llarg de la història. D’altra 

banda, les lletres reflecteixen el nom del vampir interpretat per l’actor, tal com es mostra 

en la següent taula: 
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Any de producció Nom del personatge Actor Etiqueta 

1922 Graf Orlok / Nosferatu Max Schreck 1922GrafOrlok 

1931 Count Dracula Bela Lugosi 1931Dracula 

1931 Conde Drácula (as Carlos Villar) Carlos Villarías 1931Dracula 

En aquest exemple, es pot observar el fet que existeixen dues pel·lícules que reben el 

mateix nom (Dràcula) i comparteixen el mateix any de producció i de país on es crea 

(Estats Units). En aquests casos excepcionals, per evitar les possibles confusions entre 

cintes, cada etiqueta inclou el nom de l’actor que interpreta el personatge corresponent.   

4.4 Trets específics analitzats 

4.4.1 Característiques generals 

En el transcurs de la pel·lícula s’obtenen les dades suficients per formar una identitat 

bàsica del vampir, amb aspectes vitals fàcils de detectar, com els sexe o la nacionalitat, que 

permeten crear la següent taula, que s’ha de completar per cada personatge:  

Característiques 
generals 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Sexe Home Dona    

Raça Blanca Africana Asiàtica Gitana  

Nacionalitat Txecoslovaca Romanesa Americana Francesa Altres: 
hongaresa 
o italiana 

Edat aparent 
(anys) 

0-19 20-39 39-59 Més de 60  

Edat real 
(centenars 

d’anys) 

Menys de 
100 

Més de 100 200-400 Més de 400  

 En aquest cas, a cada ítem estudiat li correspon un determinat color que permet marcar el 

valor que més s’ajusta al personatge per tal d’identificar-lo posteriorment: 

                     Sexe                                                                  Edat aparent                         Raça             

                     Nacionalitat                                                   Edat real 

Després de marcar el valor correcte, es compta el nombre de personatges que 

comparteixen un valor en concret dels quatre presents. És a dir, es compten quants 

personatges tenen en comú un determinat valor. El valor amb el nombre de personatges 

més elevat es converteix en el patró comú, perquè és el més usual i compartit per més 

vampirs. En el cas hipotètic d’un vampir, la taula es completaria de la següent manera: 

Característiques 
generals 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 

Sexe Home Dona   

Raça Blanca Africana Asiàtica Gitana 

Nacionalitat Britànica Romanesa Hongaresa Americana 

Per tant, es compta el nombre de vampirs amb el mateix valor per escollir posteriorment 

el tret amb el major nombre de vampirs, que es converteix en el patró comú definitiu. 

http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/character/ch0033663/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/character/ch0002561/
http://www.imdb.com/name/nm0898107/
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4.4.2 Esquema de constitució física 

S’ha realitzat una adaptació de l’esquema proposat per Ernst Kretschemer al llibre titulat 

Constitución y caràcter. Aquesta adaptació s’ha produït eliminant aquells apartats o ítems 

que no repercuteixen clarament en la descripció total del vampir i no permeten establir un 

model comú. És a dir, els aspectes que inclouen les mesures corporals o els que 

requereixen d’una observació sense roba s’han descartat perquè, en primer lloc, no es 

disposen de suficients recursos per reconèixer els trets personals d’un actor, com ara el 

seu pes o el seu grup sanguini, visualitzant simplement la pel·lícula. A més, aquestes dades 

impossibilitarien adquirir una visió global de la caracterització física del vampir, ja que no 

proporcionen la informació adequada per compondre un patró comú.  

Per completar aquesta taula s’ha partit de l’observació directa de la pel·lícula per tal de 

marcar el tret que més encaixa amb el personatge. Així, s’ha escollit per cada ítem un valor 

determinat, que va des de l’1 al 5. L’associació establerta entre cada ítem i el seu valor 

s’exposa en la taula presentada a continuació, en què es pot observar l’opció “regular”, 

usada en aquells casos en què un tret del personatge és poc definible o precís, de manera 

que no ha resultat factible formar-se una opinió definitiva sobre el que s’observava: 

 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Cara1 Estreta Regular Ampla   

Cara2 Angulosa Regular Rodona   

Color pell Rubicunda Regular Pàl·lida Morena  

Ulls1 Grans Regulars Petits   

Color ulls Blaus Verds Negres Vermells Daurats 

Nas1 Gran Regular Petit   

Nas2 Angulós Regular Arrodonit   

Boca Gran Regular Petita   

Llavis1 Prims Regulars Gruixuts   

Llavis2 Pàl·lids Regulars Vermells   

Mandíbula Ampla Regular Estreta   

Barbeta Destacada Regular Poc 
destacada 

  

Dents Ullals 
simètrics 

Regular Ullals 
prominents 

  

Front Ample Regular Estret   

Crani Gran Regular Petit   

Port Lax Regular Rígid   

Cos Esvelt Regular Prim Gruixut Gras 

Membres Prims Regular Gruixuts   

Mans Dits fins Regulars Dits gruixuts   

Ungles dits Curtes Regulars Llargues Molt llargues  

Espatlles Estretes Regulars Amples   

Tòrax Pla Regular Voluminós   

Temperatura 
cos 

Calent Regular Fred   

Venes Visibles Invisibles Varius   

Cabells Curts Llargs Calb   

Cabells cara Barba Bigoti Patilles Perilla  

Després d’escollir el valor que més escau a cada personatge, que es marca amb el color 

vermell per distingir-se de la resta, es realitza un recompte de tots els personatges que 

tenen una opció concreta. Es repeteix aquest buidat amb tots els ítems per obtenir 

finalment el nombre exacte de personatges amb un tret comú, per tal d’escollir aquell 

valor que tingui el nombre de personatges més elevat. Per exemple, si s’analitzen les 
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ungles dels vampirs, un tòpic- ja que segons les llegendes els vampirs tenen unes ungles 

molt llargues-, i s’obté que 3 personatges tenen el valor 1 (curtes); 2, el valor 2 (regular); 

10 vampirs, el valor 3 (llargues); i els 26 restants, el valor 4 (molt llargues), s’elegeix com a 

valor predominant aquest últim.  

4.4.3 Característiques psicològiques 

L’estudi de la psicologia dels personatges està enfocat en dos àmbits distints, el primer 

dels quals és l’anàlisi de la personalitat dels vampirs partint del Model dels 5 grans i una 

segona descripció basada en els trastorns de personalitat existents.  

          4.4.3.1 Model dels Cinc grans de la personalitat 

Aquest model de  personalitat distingeix entre 5 tipus de personalitat, mostrant també el 

contrari de cada un d’aquests tipus. És a dir, l’extraversió té com a oposat la introversió; la 

responsabilitat, la negligència i el contrari de la cordialitat (o amabilitat), és l’antagonisme. 

A més, la introversió representa l’antítesi de l’extraversió, com també l’obertura a 

l’experiència- també anomenada cultura- té com a oposat el tancament a l’experiència. 

Partint d’aquesta oposició entre dos tipus distints de personalitat, s’ha elaborat la següent 

taula, en la qual 5 adjectius diferents defineixen el tipus de personalitat considerat positiu, 

el de l’esquerra, i el tipus tingut com a negatiu, el de la dreta: 

Estabilitat 
emocional 

Valor 1 Segur Neuroticisme 
(Inestabilitat 
emocional) 

Valor 1 Hostilitat 

Valor 2 Serè Valor 2 Impulsivitat 

Valor 3 Estable 
 

Valor 3 Vulnerabilitat 

Valor 4  Impertorbable Valor 4 Timidesa 

Valor 5 Satisfet (poc 
exigent) 

Valor 5 Ansietat 

Extraversió Valor 1 Espontani Surgència 
(Introversió) 

Valor 1 Reservat 

Valor 2 Vigorós Valor 2 Antipàtic 

Valor 3 Enèrgic (Actiu) Valor 3 Poc dependents 
dels altres 

Valor 4 Entusiasta Valor 4 Aïllats (isolament) 

Valor 5 Positiu Valor 5 Prefereix la rutina 
habitual 

Cordialitat 
(Amabilitat) 

Valor 1 Franquesa Antagonisme Valor 1 Egocèntric 

Valor 2 Confiança Valor 2 Irritable 

Valor 3 Modèstia Valor 3 Crític 

Valor 4 Amable Valor 4 Insensible 

Valor 5 Comprensiu Valor 5 Venjatiu 

Responsabilitat Valor 1 Organitzat Negligència Valor 1 Indiferent 

Valor 2 Responsable Valor 2 Informal (laxa) 

Valor 3 Precís 
(escrupolós) 

Valor 3 Descuidat 
moralment 

Valor 4 Auto-disciplina Valor 4 Voluntat dèbil 

Valor 5 Necessitat de 
triomfar 

Valor 5 Sense cap 
propòsit ni 
motivació 

Obertura a 
l’experiència 

(Cultura) 

Valor 1 Fantasia 
(imaginatiu) 

Tancament a 
l’experiència 

Valor 1 Superficials 

Valor 2 Intel·ligent Valor 2 Convencionals 

Valor 3 Creatiu (original) Valor 3 Conservadors 

Valor 4 Refinat (sofisticat) Valor 4 Realistes 

Valor 5 Artístic (estètica) Valor 5 Pocs interessos 
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En aquest cas, a cada tipus de personalitat se li assigna un color: 

                   Estabilitat emocional                               Inestabilitat emocional 

                   Extraversió                                                 Introversió  

                   Cordialitat                                                  Antagonisme      

                   Responsabilitat                                         Negligència 

                  Obertura a l’experiència                         Tancament a l’experiència        

Tal com es pot observar, a cada tipus de personalitat se li assigna una mateixa gamma de 

colors, encara que les personalitats de l’esquerra reben una tonalitat més clara, mentre 

que les de la dreta són uns colors més foscos. Aquests colors només són uns mitjans 

emprats per apuntar quin dels valors, que corresponen a cada tipus de personalitat, 

encaixa més amb el personatge analitzat. Per tant, en marcar cada valor amb el color 

adequat, es compta el nombre de quadres pintats que  té cada personalitat. Així, el tipus de 

personalitat que més valors marcats posseeix, es converteix en el dominat que defineix el 

comportament d’aquest vampir. Es mostra, a continuació, l’exemple hipotètic d’un vampir: 

Estabilitat 
emocional 

Valor 1 Segur Neuroticisme 
(Inestabilitat 
emocional) 

Valor 1 Hostilitat 

Valor 2 Serè Valor 2 Impulsivitat 

Extraversió Valor 1 Espontani Surgència 
(Introversió) 

Valor 1 Reservat 

Valor 2 Vigorós Valor 2 Antipàtic 

Cordialitat 
(Amabilitat) 

Valor 1 Franquesa Antagonisme Valor 1 Egocèntric 

Valor 2 Confiança Valor 2 Irritable 

Responsabilitat Valor 1 Organitzat Negligència Valor 1 Indiferent 

Valor 2 Responsable Valor 2 Informal (laxa) 

Obertura a 
l’experiència 

(Cultura) 

Valor 1 Fantasia 
(imaginatiu) 

Tancament a 
l’experiència 

Valor 1 Superficials 

Valor 2 Intel·ligent Valor 2 Convencionals 

En aquest exemple, el personatge es caracteritza per una personalitat introvertida, ja que 

té el màxim de valors agafats, 2, mentre que els altres tipus de personalitats només tenen 

marcats amb el color un tret o cap. En definitiva, el tipus de personalitat amb el major 

nombre de valors indicats es converteix en la personalitat decisiva del vampir. 

Després de determinar quin tipus de personalitat s’ajusta a cada vampir, amb el nombre 

més elevat de valors, es compta quants personatges tenen una personalitat concreta. El 

tipus de personalitat amb el nombre més gran es converteix en el patró comú, atès que és 

el més freqüent i compartit per un major nombre de vampirs. Per exemple, si 10 individus 

són inestables emocionalment, 5 introvertits i 20 responsables, el model més comú de 

personalitat és el de la responsabilitat, perquè és compartit per la gran majoria de vampirs 

          4.4.3.2 Trastorns de la personalitat 

Es realitza un segon estudi de la personalitat basat en el Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales, per concretar si el vampir posseeix un trastorn específic de 

personalitat i determinar quin és. A partir dels adjectius extrets de les definicions dels 

catorze tipus de trastorns, s’ha elaborat la següent taula que s’ha de completar per cada 

personatge: 
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Trastorns de 
la personalitat 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Esquizoide Apàtic Distant Solitari Sense desig 
relacions 
personals 

Cap impuls 
ambició 

Per evitació Dubitatiu Inepte Ansiós Inferior Poc atractiu 

Depressiu Desanimat Pessimista Melancòlic Impotent Fatalista 

Per 
dependència 

Indefens Submís Immadur Incompetent Dèbil/Fràgil 

Histriònic Dramàtic Seductor/ 
Encantador 

Frívol Exhibicionista Superficial 

Narcisista Egocèntric Arrogant Insaciable Admirable/ 
Superior 

Aires de 
grandesa 

Antisocial Impulsiu Ingovernable Pervers Irresponsable Lliure/ 
Independent 

Sàdic Sarcàstic Cruel Dogmàtic/ 
Rígid 

Dominant/ 
Humillador 

Explosions 
hostilitat 

Obsessiu- 
Compulsiu 

Mesurat Conscienciós Subscriu 
convencions 

socials 

Fiable/ Lleial Productiu/ 
Eficient 

Negativista Ressentit Oposicionista Escèptic Descontent Barreja 
irritabilitat/ 

eufòria 

Masoquista Fòbic al plaer Servil Tendència 
auto 

inculpació 

Humil Frustra 
deliberadamen

t èxits 

Paranoide Expectant Defensiu Desconfiat Suspicaç Sentiment de 
persecució 

Esquizotípic Excèntric Estrany Absent Preocupat 
creences 
estranyes 

Línia realitat -
fantasia poc 

definida 

Límit Imprevisible Manipulador Inestable Terror soledat Oscil·la amor- 
odi 

En aquest cas, a cada tipus de personalitat se li assigna un color: 

                 Esquizoide                                         Histriònic                              Obsessiu-compulsiu 

                 Per evitació                                       Narcisista                               Negativista          

                 Depressiu                                          Antisocial                               Masoquista   

                 Per dependència                              Sàdic                                       Paranoide 

                 Esquizotípic                                      Límit 

En observar la pel·lícula, es marquen els valors de cada tipus de trastorn amb el color 

adequat. En finalitzar, es compten els quadres pintats, això és, el nombre de valors que 

cada tipus de personalitat té marcat. La personalitat amb el major nombre de valors 

apuntats és la dominant i la que defineix la mentalitat del vampir. En cas d’empat ( un 

vampir té, per exemple un trastorn narcisista i depressiu simultàniament), no s’escull una 

opció determinada perquè posteriorment es recompten el nombre de vampirs que cada 

personalitat té. És a dir, quants personatges comparteixen un trastorn idèntic. El tipus de 
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trastorn amb el nombre més elevat de subjectes es convertirà en el patró comú, ja que és 

el més freqüent.  

4.4.4 Hàbits 

Els hàbits quotidians són aquelles accions que un vampir ha de realitzar al llarg del temps, 

com ara alimentar-se o relacionar-se amb la societat. A partir d’aquestes accions comunes 

i imprescindibles per desenvolupar la vida, s’ha elaborat la següent taula, en què es 

presenten el tipus d’hàbits tractats, així com les diferents alternatives que conté. De cada 

ítem només s’escull una opció, malgrat que poden haver-hi excepcions, ja que un  vampir 

pot  tenir més d’una qualitat o que aquesta evolucioni al llarg del temps. 

En aquest cas, cada hàbit té un color determinat assignat. Amb aquest color s’indica quin 

valor s’ajusta més adequadament al personatge presentat en la pel·lícula:   

                   Hàbit 1                                      Hàbit 5                                  Hàbit 9                                   Hàbit 13  

                   Hàbit 2                                      Hàbit 6                                  Hàbit 10 

                   Hàbit 3                                      Hàbit 7                                  Hàbit 11 

Hàbits Valor 1 Valor 2 Valor 5 Valor 4 

Hàbit 1 
alimentació 

Menja aliments 
humans 

No vol beure sang Beu sang d’animals Beu sang humana 

Hàbit 2 
Dormir 

Com un humà: en 
llits 

No pot dormir Dorm en taüts 
només terra natal 

En taüts 

Hàbit 3  
efectes 

exposició solar 

Debilitament Brillantor de la pell Destrucció Sense conseqüències  

Hàbit 4  
forma de viure 

En societat En una secta o 
assemblea 

Nòmada Isolat de la societat 

Hàbit 5 
participació en 

societat 

Activa: treballa, 
estudia 

Passiva: relacions 
bàsiques per cobrir 

necessitats 

Nul·la: només 
s’alimenta dels 

humans 

 

Hàbit  6 
 forma de 
conversió 

Suïcidi Bruixeria Mossegat, beure 
sang del creador, 
morir i matar una 

persona 

Mossegat per un 
vampir 

Hàbit 7 
organització 

Matrimoni Família Aquelarre Individual 

Hàbit 8  
classe social 

Vagabund Mitjana- baixa Mitjana – Alta Noble -Aristòcrata 

Hàbit 9  
Habitatge 

Habita en un castell Viu en una casa 
habitual 

No té habitatge 
propi 

Altres: bar o cementiri 

Hàbit 10  
forma de vestir 

Clàssica: vestit 
masculí (pantaló i 

jaqueta  amb 
corbata) i capa 

negres 

Moderna: vesteix 
segons la moda de 

l’època 

Sòbria: vesteix de 
negre amb roba 

intemporal sense 
capa  

Femenina: vestits 
elegants particulars  

de l’època 

Hàbit  11 relació 
vampir víctima 

Amor 
 

Amants Relació 
vampiritzada de 

domini i possessió 

El vampir s’alimenta 
sense establir cap 

vincle 
 

Hàbit 12 formes 
de morir 

Exposició solar Incineració Decapitació Estaca al cor de fusta 
o metall 

Hàbit 13  
dons mentals 

Exercir un control 
sobre ment humana 

Canviar de cos Llegir els 
pensaments 

Controlar emocions 
persones 

Control sobre el 
temps 

Conèixer quan es 
menteix 

Mantenir-se 
invisible davant els 

humans 

Manipulació elements 
naturalesa 
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                   Hàbit 4                                      Hàbit 8                                  Hàbit 12 

En finalitzar els esquemes de totes les pel·lícules, es compten quants personatges 

comparteixen un valor determinat de cada ítem. Després d’establir quants vampirs tenen 

una alternativa concret, es tria l’opció amb el major nombre de vampirs. Aquest valor 

esdevé el patró comú més freqüent i compartit. Per exemple, en el cas d’un sol vampir, la 

taula que s’obtindria després de mirar la pel·lícula seria: 

Tal com succeeix amb les característiques generals, els colors són només uns instruments 

que permeten indicar quines de les quatre opcions és la més adequada per un determinat 

personatge. Posteriorment, es compten els vampirs que comparteixen els diferents valors 

per crear el cànon comú i més compartit.  

4.4.5 Tòpics 

Els tòpics són les idees que es relacionen directament amb la idea de vampir, com la por de 

la creu, la por a l’olor de l’all o la vida eterna. Els trets que provenen del folklore general es 

fusionen amb d’altres inventats pels novel·listes, destacant la influència decisiva del 

Dràcula de Bram Stoker. Es tracta d’una novel·la publicada el 1897 que sintetitza diferents 

pulsions profundes de l’ésser humà- la vida, la mort o la sexualitat- en les més profundes i 

ambigües manifestacions, com el bé i el mal o la llum i les tenebres. L’obra presenta, en 

forma epistolar, la història del vampir Dràcula o l’entrega no desitjada però irresistible.  

D’aquesta manera, es poden establir un seguit de tòpics, definits com un «Argument 

general que s’aplica a tots els casos anàlegs» o bé  «Expressió trivial emprada 

sistemàticament en el mateix sentit»27, sobre el mite dels vampirs a partir dels quals s’ha 

elaborat la següent taula: 

Tòpics Valor 1 Valor 2 

Tòpic 1 
Fòbies 

No l’afecta l’olor d’all Allunyat per l’olor d’all 

La plata no el crema La plata el crema. 

Pot mirar la creu No pot mirar la creu 

No és debilitat per l’aigua beneïda És debilitat per l’aigua beneïda 

Tòpic 2 
Incapacitats 

Pot reflectir-se en el mirall No pot reflectir-se en el mirall 

Pot tenir ombra o controlar-la No pot ombra o controlar-la 

Pot creuar l’aigua No pot creuar l’aigua 

Pot envellir No pot envellir 

Pot morir de manera natural. No pot morir, és immortal. 

No es converteix en animal Es converteix en animal (ratpenat) o 
nebulosa- pols 

                                                           
27

 <http://dlc.iec.cat/> 

 
Hàbits 

Valor 1 Valor 2 Valor 5 Valor 4 

Hàbit 1 
alimentació 

Menja aliments 
humans 

Dieta mixta Beu sang d’animals Beu sang 
humana 

Hàbit 2 
Dormir 

Com un humà No pot dormir Dorm només terra 
natal 

En taüts 

Hàbit 3  
efectes 

exposició 
solar 

Debilitament Brillantor de la pell Destrucció Sense 
conseqüències 

Hàbit 4  
forma de viure 

En societat En una secta o 
assemblea 

Nòmada Isolat de la 
societat 

http://dlc.iec.cat/


37 
 

En aquesta taula es produeix una classificació entre les fòbies i les incapacitats. A la 

vegada, a cada un d’aquests ítems li correspon una sèrie de valors, que representen els 

tòpics originats en la cultura occidental. A més, considerant la distribució, es pot observar 

com els trets del valor 2 simbolitzen els tòpics, mentre que les característiques exposades 

pel valor 1 estan allunyades de la imatge convencional formada sobre el vampir. Només es 

pot elegir un d’aquests valors i la tria es marcarà amb un color determinat: 

                                Fòbies                                                           Incapacitats 

L’objectiu d’aquests colors és assenyalar quin valor és el que més s’adequa al personatge 

per tal de realitzar posteriorment el recompte del nombre de vampirs que comparteixen el 

valor 1 o el valor 2. En cas que sigui el valor 1 el que posseeixi el nombre majors de 

personatges, es demostra que el tòpic s’ha perdut. En canvi, si domina el valor 2 es 

confirma que el tòpic encara segueix vigent fins a l’actualitat. D’altra banda, aquesta 

distinció també permet establir quin és el criteri comú predominant.  

4.4.6 Habilitats 

En aquest apartat, es distingeixen tres grans grups: 

 Els dons físics són les característiques físiques sobrehumanes que els vampirs, en la 

seva nova naturalesa, posseeixen i destaquen sobre les virtuts pròpiament humanes. 

És a dir, un vampir pot tenir una força o una velocitat sobrenaturals. 

 Les virtuts són les noves habilitats que el vampir desenvolupa en convertir-se en un 

ésser de les tenebres. Són característiques màgiques que diferencien aquesta llegenda 

dels humans, com ara la capacitat de dominar els animals o una elegància particular. 

 Els coneixements són els sabers teòrics, com ara les ciències, que el vampir pot 

aprendre en un procés d’educació i li permetran ésser un individu amb una formació 

intel·lectual adequada. No obstant això, també poden existir aquells vampirs poc 

cultes,  ja que no posseeixen cap coneixement o una formació limitada i mediocre. 

Simultàniament, aquests apartats es subdivideixen en d’altres trets que permet detallar el 

comportament del vampir. És a dir, a cada ítem se li assignen diferents opcions, útils per 

crear el posterior patró comú. Aquestes alternatives s’agrupen en dos valors, el primer 

dels quals representa qualitats més humanes i normals, mentre que el valor 2 encarna la 

capacitat extraordinària i màgica pròpia dels vampirs: 

Habilitats Valor 1 Valor 2 

Dons físics Té destresa comuna Té destresa sobrehumana 

No és resistent Posseeix resistència sobrenatural 

No té força Té força excessiva 

Té potencia humana Té potència sobrehumana 

Té l’agudesa de sentits habitual Té l’agudesa de sentits accentuada 

Té velocitat normal Té velocitat sobrenatural 

És vulgar, sense bons modals. És refinat, elegant i amb bons modals. 

No té capacitat d’autocurar-se les ferides Té capacitat d’autocurar-se les ferides 

No resulta atractiu/seductor pels humans És atractiu/seductor pels humans 

Virtuts Es pot autocontrolar No es pot autocontrolar 

No té afinitat per la màgia negra Té afinitat per la màgia negra 

No domina els animals Domini de l’animalisme 

Té una energia humana Té una energia sobrehumana 

Coneixements Té coneixements mediocres És culte i amb formació. 
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En aquest cas, a cada tipus d’habilitat se li assigna un color. Aquest color serveix per 

marcar el tret, valor 1 o 2, que més s’ajusta al personatge de cada habilitat estudiada:  

                    Dons físics                                   Virtuts                                 Coneixements    

Després de completar la taula amb el color indicat, es realitza un recompte de tots els 

personatges que comparteixen un determinat valor de cada ítem. El valor amb el nombre 

de vampirs més elevat es converteix en el patró comú, vist que és el més freqüent i 

compartit. Aquest seria un exemple específic de les habilitats d’un vampir: 

Habilitats Valor 1 Valor 2 

Dons físics Té destresa comuna Té destresa sobrehumana 

No és resistent Posseeix resistència sobrenatural 

És vulgar, sense bons modals. És refinat, elegant i amb bons modals. 

Té l’agudesa de sentits habitual Té l’agudesa de sentits accentuada 

Té velocitat normal Té velocitat sobrenatural 

Virtuts No es pot autocontrolar Es pot autocontrolar 

No té afinitat per la màgia negra Té afinitat per la màgia negra 

Coneixements Té coneixements mediocres És culte i amb formació:  

En aquest exemple, es pot observar com el color és usat per marcar el valor que li 

correspon a cada vampir. A més, aquest vampir hipotètic s’allunyaria de la imatge 

sobrenatural creada al voltant del mite del vampir, vist que no acumula una suma elevada 

d’habilitats sobrehumanes. Després de repetir aquest procés amb tots els personatges de 

les pel·lícules, es compta quants vampirs tenen una característica concreta i dels dos 

valors possibles s’escull posteriorment l’opció amb el nombre més elevat de personatges. 

Aquest valor amb el major nombre de vampirs es converteix en el patró comú compartit 

per la gran part de personatges. 
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5. Desenvolupament de la part pràctica i resultats 

A mesura que s’observen les pel·lícules,  s’extreu la informació necessària per completar 

les taules comentades anteriorment a l’apartat de Disseny de la part pràctica. 

D’aquesta manera, cada personatge de cadascuna de les pel·lícules seleccionades disposa 

d’un document on figuren les taules que presenten la opció que s’ajusta millor a cadascun 

d’ells. Per tant, s’han recopilat cinquanta-quatre fitxes amb la informació que s’ha 

considerat més adequada pel vampir.  

D’altra banda, és necessari esmentar que en certs apartats, com la psicologia, és usual que 

un vampir tingui, per exemple, més d’un trastorn mental. Això significa que una opció pot 

tenir més d’un valor seleccionat, com un home que viu primer aïllat de la societat però 

posteriorment decideix integrar-se en la comunitat, provocant que el total de valors que 

apareixen en els gràfics no coincideixi amb el nombre exacte de vampirs analitzats. 

L’estudi dels resultats obtinguts de les cintes es divideix en tres categories, la primera de 

les quals se centra en l’anàlisi de les pel·lícules sense tenir en consideració els anys de 

producció. L’objectiu d’aquest estudi és determinar el valor que posseeix el major nombre 

de vampirs i que, per tant, es converteix en el patró comú que comparteixen tots els 

vampirs al llarg de les dècades. D’aquesta manera, a partir de la investigació dels trets més 

compartits pels vampirs, s’inicia una segona anàlisi de les pel·lícules agrupades en funció 

de les dècades en les quals es produeixen, per tal d’analitzar l’evolució de les 

característiques dels personatges. En conseqüència, a partir de les característiques més 

comunes es realitza una segona anàlisi que se centra en cada dècada, realitzant 

posteriorment una tercera i última investigació focalitzada en l’evolució dels vampirs. És a 

dir, pretén revelar els canvis o les semblances que s’han preservat en el temps. 

 Totes aquestes fitxes, que segueixen el criteri esmentat anteriorment (Nombre-lletres) es 

troben al següent enllaç: <https://www.dropbox.com/sh/2zwi293pdpi7btb/gUhHfYxAkV> 

5.1 Exemple de fitxa completada 

A continuació es presenta un exemple de les fitxes obtingudes a partir d’una de les 

pel·lícules analitzades, en concret, Nosferatu: Eine Simphonie des Grauens (1992), de la que 

s’analitza el vampir principal, Graf Orlok (Nosferatu), interpretat per l’actor Max Schreck: 

Característiques 
generals 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Sexe Home Dona    

Raça Blanca Africana Asiàtica Gitana  

Nacionalitat Txecoslovaca Romanesa Americana Francesa Altres: 
hongaresa 
o italiana 

Edat aparent 
(anys) 

0-19 20-39 39-59 Més de 60  

Edat real 
(centenars 

d’anys) 

Menys de 100 Més de 100 200-400 Més de 400 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/2zwi293pdpi7btb/gUhHfYxAkV
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro
http://www.imdb.com/name/nm0775180/
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Tal com es pot observar, en aquesta taula es mostren les característiques generals del 

vampir, com el seu sexe o nacionalitat. A la vegada, l’opció adequada per aquest 

personatge és marcada amb el seu color corresponent.  

 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Cara1 Estreta Regular Ampla   

Cara2 Angulosa Regular Rodona   

Color pell Rubicunda Regular Pàl·lida Morena  

Ulls1 Grans Regulars Petits   

Color ulls Blaus Verds Negres Vermells Daurats 

Nas1 Gran Regular Petit   

Nas2 Angulós Regular Arrodonit   

Boca Gran Regular Petita   

Llavis1 Prims Regulars Gruixuts   

Llavis2 Pàl·lids Regulars Vermells   

Mandíbula Ampla Regular Estreta   

Barbeta Destacada Regular Poc destacada   

Dents Ullals simètrics Regular Ullals 
prominents 

  

Front Ample Regular Estret   

Crani Gran Regular Petit   

Port Lax Regular Rígid   

Cos Esvelt Regular Prim Gruixut Gras 

Membres Prims Regular Gruixuts   

Mans Dits fins Regulars Dits gruixuts   

Ungles dits Curtes Regulars Llargues Molt llargues  

Espatlles Estretes Regulars Amples   

Tòrax Pla Regular Voluminós   

Temperatura 
cos 

Calent Regular Fred   

Venes Visibles Invisibles Varius   

Cabells Curts Llargs Calb   

Color 
cabells 

Ros Castany Negre Gris Blanc 

Cabells cara Barba Bigoti Patilles Perilla  

Aquesta taula revela les característiques físiques del vampir, destacades en vermell, 

malgrat que algunes opcions, com el color dels cabells o els cabells de la cara, no tenen cap 

valor escollit ja que Graf Orlok és calb, provocant que aquests trets siguin prescindibles. 

Estabilitat 
emocional 

Valor 1 Segur Neuroticisme 
(Inestabilitat 
emocional) 

Valor 1 Hostilitat 

Valor 2 Serè Valor 2 Impulsivitat 

Valor 3 Estable 
 

Valor 3 Vulnerabilitat 

Valor 4  Impertorbable Valor 4 Timidesa 

Valor 5 Satisfet (poc 
exigent) 

Valor 5 Ansietat 

Extraversió Valor 1 Espontani Surgència 
(Introversió) 

Valor 1 Reservat 

Valor 2 Vigorós Valor 2 Antipàtic 

Valor 3 Enèrgic (Actiu) Valor 3 Poc dependents 
dels altres 

Valor 4 Entusiasta Valor 4 Aïllats (isolament) 

Valor 5 Positiu Valor 5 Prefereix la rutina 
habitual 

Cordialitat 
(Amabilitat) 

Valor 1 Franquesa Antagonisme Valor 1 Egocèntric 

Valor 2 Confiança Valor 2 Irritable 

Valor 3 Modèstia Valor 3 Crític 

Valor 4 Amable Valor 4 Insensible 

Valor 5 Comprensiu Valor 5 Venjatiu 
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Responsabilitat Valor 1 Organitzat Negligència Valor 1 Indiferent 

Valor 2 Responsable Valor 2 Informal (laxa) 

Valor 3 Precís 
(escrupolós) 

Valor 3 Descuidat 
moralment 

Valor 4 Auto-disciplina Valor 4 Voluntat dèbil 

Valor 5 Necessitat de 
triomfar 

Valor 5 Sense cap 
propòsit ni 
motivació 

Obertura a 
l’experiència 

(Cultura) 

Valor 1 Fantasia 
(imaginatiu) 

Tancament a 
l’experiència 

Valor 1 Superficials 

Valor 2 Intel·ligent Valor 2 Convencionals 

Valor 3 Creatiu (original) Valor 3 Conservadors 

Valor 4 Refinat (sofisticat) Valor 4 Realistes 

Valor 5 Artístic (estètica) Valor 5 Pocs interessos 

En aquesta taula, l’opció que disposa de més valors seleccionats es converteix en la 

personalitat que més s’ajusta al vampir Orlok. 

Trastorns de 
la 

personalitat 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Esquizoide Apàtic Distant Solitari Sense desig 
relacions 
personals 

Cap impuls 
ambició 

Per evitació Dubitatiu Inepte Ansiós Inferior Poc atractiu 

Depressiu Desanimat Pessimista Melancòlic Impotent Fatalista 

Per 
dependència 

Indefens Submís Immadur Incompetent Dèbil/Fràgil 

Histriònic Dramàtic Seductor/ 
Encantador 

Frívol Exhibicionista Superficial 

Narcisista Egocèntric Arrogant Insaciable Admirable/ 
Superior 

Aires de 
grandesa 

Antisocial Impulsiu Ingovernable Pervers Irresponsable Lliure/ 
Independent 

Sàdic Sarcàstic Cruel Dogmàtic/ Rígid Dominant/ 
Humillador 

Explosions 
hostilitat 

Obsessiu- 
Compulsiu 

Mesurat Conscienciós Subscriu 
convencions 

socials 

Fiable/ Lleial Productiu/ 
Eficient 

Negativista Ressentit Oposicionista Escèptic Descontent Barreja 
irritabilitat/ 

eufòria 

Masoquista Fòbic al plaer Servil Tendència auto 
inculpació 

Humil Frustra 
deliberadament 

èxits 

Paranoide Expectant Defensiu Desconfiat Suspicaç Sentiment de 
persecució 

Esquizotípic Excèntric Estrany Absent Preocupat 
creences 
estranyes 

Línia realitat -
fantasia poc 

definida 

Límit Imprevisible Manipulador Inestable Terror soledat Oscil·la amor- 
odi 

Aquesta taula reflecteix el tipus de trastorn de personalitat que posseeix el vampir.  

L’opció que obté més valora és la definitiva i la s’adequa al comportament del personatge.   
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Aquesta taula conté els hàbits propis del vampir. No obstant això, aquesta taula difereix de 

la inicial, en tant que la primera tenia les opcions de normes que segueix el vampir i forma 

de reproducció, que posteriorment s’han canviant per la forma de vestir i habitatge. La raó 

d’aquesta modificació és el fet que la major part de les pel·lícules estudiades no aporta la 

informació necessària sobre aquestes dades concretes, de manera que s’han substitut per 

dos alternatives que apareixen amb més freqüència en les cintes.  

 

 

Hàbits Valor 1 Valor 2 Valor 5 Valor 4 

Hàbit 1 
alimentació 

Menja aliments 
humans 

No vol beure sang Beu sang d’animals Beu sang humana 

Hàbit 2 
Dormir 

Com un humà: en 
llits 

No pot dormir Dorm en taüts 
només terra natal 

En taüts 

Hàbit 3  
efectes 

exposició 
solar 

Debilitament 
 

Brillantor de la pell Destrucció  Sense 
conseqüències 

Hàbit 4  
forma de 

viure 

En societat En una secta o 
assemblea 

Nòmada Isolat de la societat 

Hàbit 5 
participació 
en societat 

Activa: treballa, 
estudia 

Passiva: relacions 
bàsiques per cobrir 

necessitats 

Nul·la: només 
s’alimenta dels 

humans 

 

Hàbit  6 
 forma de 
conversió 

Suïcidi Bruixeria Mossegat, beure 
sang del creador, 
morir i matar una 

persona 

Mossegat per un 
vampir 

Hàbit 7 
organització 

Matrimoni Família Aquelarre Individual 

Hàbit 8  
classe 
social 

Vagabund Mitjana- baixa Mitjana – Alta Noble –Aristòcrata 

Hàbit 9 
habitatge 

Habita en un castell Viu en una casa 
habitual 

No té habitatge propi Altres: bar o 
cementiri 

Hàbit 10 
forma de 

vestir 

Clàssica: vestit 
masculí (pantaló i 

jaqueta  amb 
corbata) i capa 

negres 

Moderna: vesteix 
segons la moda de 

l’època 

Sòbria: vesteix de 
negre amb roba 
intemporal sense 

capa  

Femenina: vestits 
elegants particulars  

de l’època 

Hàbit  11 
relació 
vampir 
víctima 

Amor 
 

Amants Relació vampiritzada 
de domini i 
possessió 

El vampir 
s’alimenta sense 
establir cap vincle 

 

Hàbit 12 
formes de 

morir 

Exposició solar Incineració Decapitació Estaca al cor de 
fusta o metall 

Hàbit 13  
dons 

mentals 

Exercir un control 
sobre ment 

humana 

Canviar de cos Llegir els 
pensaments 

Controlar emocions 
persones 

Control sobre el 
temps 

Conèixer quan es 
menteix 

Mantenir-se invisible 
davant els humans 

Manipulació 
elements 

naturalesa 
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Tòpics Valor 1 Valor 2 

Tòpic 1 
Fòbies 

No l’afecta l’olor d’all Allunyat per l’olor d’all 

La plata no el crema La plata el crema. 

Pot mirar la creu No pot mirar la creu 

No és debilitat per l’aigua beneïda És debilitat per l’aigua beneïda 

Tòpic 2 
Incapacitats 

Pot reflectir-se en el mirall No pot reflectir-se en el mirall 

Pot tenir ombra o controlar-la No pot tenir ombra o controlar-la 

Pot creuar l’aigua No pot creuar l’aigua 

Pot envellir No pot envellir 

Pot morir de manera natural. No pot morir, és immortal. 

No es converteix en animal Es converteix en animal (ratpenat) o 
nebulosa- pols 

Aquesta taula mostra els tòpics que el vampir compleix, seleccionant en cada cas el valor 

que més se li ajusta emprant el color corresponent al tipus de tòpic. 

5.2 Anàlisi del patró comú  

Tal com s’ha esmentat anteriorment, en aquest apartat s’estudien els resultats sense tenir 

en consideració l’època en què s’han produït les pel·lícules. D’aquesta manera, es recopilen 

tots els resultats obtinguts per observar quina és l’opció més comuna de tots els aspectes 

investigats, per tal de determinar el patró més seguit.   

5.2.1 Característiques generals  
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Tal com s’observa, el model comú de vampir és un home, ja que només 14 dels 

personatges analitzats són dones, de raça blanca i de nacionalitat preferentment 

romanesa, atès que 22 vampirs són romanesos, encara que l’americana també destaca 

amb 17 personatges. Dels 54 vampirs, 31 tenen una edat que oscil·la entre els 20 i els 39 

anys, mentre que només 12 són majors de 39. A més, la majoria, 19, tenen entre 200 i 400 

anys, però també hi ha 16 personatges amb més de 400 anys i 15, amb menys de 100. 

5.2.2 Caracterització física 

En el primer gràfic es pot observar el nombre de personatges que comparteixen un mateix 

valor en funció de la característica estudiada. 
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En canvi, en aquest gràfic només es mostra el valor que presenta un major nombre de 

personatges. És a dir, de cada ítem estudiat, es revela aquella opció que més vampirs 

comparteixen i que es converteix, per tant, en el patró dominant. Així, descriu el físic tòpic 

del vampir, caracteritzat per la seva cara estreta (41 de 54) i angulosa, amb els ulls petits 

(34 de 54) de color principalment blau i un nas gran i angulós (33 de 54). A la vegada, els 

seus llavis són prims i pàl·lids (34 de 54), encara que gradualment els llavis vermells com 

la sang han predominat amb 20 vampirs i la seva mandíbula estreta (32 de 54). D’altra 

banda, presenten un cos esvelt (23 de 54), malgrat que 20 tenen un cos prim, amb un port 

rígid i uns dits fins (54 de 54) amb ungles curtes (25 de 54). A més, 36 vampirs posseeixen 

ullals prominents, amb unes venes invisibles, els cabells curts (28 de 54), amb 22 

personatges amb cabells llargs, i de color majoritàriament negre (19 de 54) i 15 de color 

castany. Per últim, tots els vampirs són pàl·lids i tenen un cos fred. 
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5.2.3 Model dels 5 grans de la personalitat 

 

Dels 54 vampirs estudiats, 37 presenten un model de personalitat antagonista, per la qual 

cosa són éssers cruels i salvatges. Tanmateix, un mateix personatge pot tenir més d’una 

personalitat, de manera que 19 d’ells també són estables emocionalment, això és, són 

impertorbables i serens. A la vegada, 12 vampirs són inestables emocionalment, amb a 

explosions sobtades d’hostilitat, atès que són impulsius i insegurs. Tanmateix, 12 vampirs 

manifesten una personalitat positiva, l’obertura a la cultura, de manera que són 

intel·ligents i amb un gust exquisit per la cultura. En definitiva, el vampir és una criatura 

diabòlica i ferotge, però que guarda rastres d’humanitat que es reflecteixen en forma de 

calma, amabilitat o responsabilitat. 

5.2.4 Trastorns de la personalitat 

Dels 54 vampirs analitzats, 37 tenen un trastorn sàdic de la personalitat, basat en una 

crueltat excessiva, actituds rígides i en una notable irritabilitat. No obstant això, un mateix 

personatge pot presentar diversos trastorns, la qual cosa explica que 16 vampirs siguin 

també narcisistes, és a dir, es mostrin arrogants i egocèntrics amb un menyspreu per la 

vida humana. A la vegada, 15 personatges manifesten una conducta antisocial, 

caracteritzada per la impulsivitat i la perversitat. A més, 12 d’ells són paranoides, això 

significa que són suspicaços perquè tenen un sentiment constant de persecució i de 

desconfiança. Tanmateix, 13 personatges reflecteixen un trastorn límit, de manera que són 

imprevisibles, inestables i manipuladors. En menys proporció, com 3 vampirs, mostren 

trastorns com el depressiu o per dependència, exposant éssers dèbils i vulnerables, que 

necessiten desesperadament la companyia d’humans mentre anhelen la mort. 
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5.2.5 Hàbits 

En el primer gràfic, es presenten totes les opcions en què es divideix cada hàbit, de manera 

que s’observa quins valors comparteixen els 54 vampirs, i quines són aquelles alternatives 

amb un menor nombre de personatges, com l’alimentació basada en aliments humans (2 

de 54), la forma de viure en sectes (1 de 54) o la bruixeria com a forma de conversió. 

En aquest gràfic, es revela que dels 54 vampirs analitzats, 51 s’alimenten de sang humana, 

24 dormen en taüts, mentre que 16 necessiten la terra natal, i 37 moren en exposar-se al 

sol. A més, la majoria s’integra en la societat, on 35 participen activament, organitzats en 

aquelarres, 22 de 54, o individualment, 20 de 54. A més, 36 d’ells són nobles que habiten 

en castells, 28 de 54, i s’alimenten de les seves víctimes sense vincles (29 de 54). Per últim, 

34 moren a través de l’estaca al cor i 37 controlen la ment mentre que 34, les emocions. 
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5.2.6 Tòpics 

                        Tòpic                                                                                              No tòpic 

 

                      Tòpic                                                                                        No tòpic 

Els tòpics que es compleixen amb major rellevància són la fòbia a la creu i a l’aigua beneïda 

(36 de 54), la incapacitat d’envellir (51 de 54), la incapacitat de reflectir-se en el mirall (32 

de 54) i, sobretot, tots comparteixen el tòpic de la immortalitat. No obstant això, 41 

vampirs no són afectats per l’olor de l’all, 42 no són cremats per la plata i 51 poden 

controlar la seva ombra i 33 no es transformen en animals. D’aquesta manera, dels 10 

tòpics estudiats, només la meitat d’ells són realitat, mentre que l’altra són creences 

populars que no es plasmen en les pel·lícules de vampirs. 
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5.2.7 Habilitats 

 

                        Valor 1                                                                                   Valor 2 

Tal com es pot observar, els vampirs són criatures sobrenaturals amb uns poders físics 

excepcionals, com una força sobrehumana (53 de 54), una potència magnífica (53 de 54)  o 

una velocitat excessiva (53 de 54). A la vegada, 37 d’ells resulten atractius i encantadors 

pels humans i presenten bons modals i una educació excel·lent. 

Els vampirs són ésser sense control, que es deixen guiar pels seus instints, ja que només 

10 vampirs es poden autocontrolar, i amb una energia sobrehumana (53 de 54). A la 

vegada, 44 d’ells tenen afinitat per la màgia negra, però es genera un empat respecte el 

domini dels animals, atès que mentre 27 vampirs manipulen els animals, l’altra meitat no 

té aquesta virtut. Per últim, 35 són persones cultes i amb formació i només 19 són vulgars. 
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5.3 Anàlisi dels resultats per dècades 

En aquest apartat s’estudien els trets dels vampirs en funció de la dècada en què s’han 

produït les pel·lícules, concretant els patrons que s’han obtingut en l’apartat anterior. 

Aquesta anàlisi comença amb la dècada del 1930-1939, atès que la primera dècada, del 

1920 al 1929, disposa solament  d’una cinta, Nosferatu: Eine Simphonie des Grauens, de 

manera que els gràfics no aporten una visió diferent, ja que totes les opcions només tenen 

un valor sense presentar altres matisos. 

Els diferents gràfics obtinguts per cada dècada, amb la informació específica sobre cada 

època, es troben al següent enllaç, en què es localitzen diferents documents que 

representen una dècada en concret, amb els gràfics corresponents que varien en funció de 

les cintes elegides: ˂https://www.dropbox.com/sh/20mdo9fm2rvdpg4/xoGQFLuX-L˃ 

A continuació, es presenta un exemple dels gràfics que s’han obtingut a partir de la dècada 

dels anys 30, però cal insistir en què per cada etapa s’han elaborat uns gràfics diferents. 

5.3.1 Exemple dècada 1930-1939  

De l’època que comprèn els anys 1930-1939 s’estudien un total de 4 personatges.  

a. Característiques generals 
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En aquesta dècada, la imatge del vampir, respecte el sexe del personatge, era difuminada, 

atès  que la meitat dels quatre vampirs eren dones i l’altre meitat, homes. Tanmateix, tots 

eren de raça blanca i de nacionalitat romanesa, malgrat que l’edat que aparentaven era 

dispersa, amb un domini dels 39 als 59 anys. A la vegada, eren vampirs vells, ja que la 

majoria, dos dels quatre vampirs analitzats, tenia més de 400 anys. 

b. Caracterització física 

Aquest gràfic segueix l’esquema de constitució física que es localitza a l’apartat de Disseny 

de la part pràctica. 

Tots els vampirs dels anys 30 eren pàl·lids, igual que els seus llavis (majoritàriament 

prims)  amb una cara rodona i un nas gran i angulós. A la vegada, compartien la mandíbula 

ampla amb una barbeta poc destacada amb uns dits fins i ungles curtes. A més, tenien un 

port rígid i forçat, malgrat que no tenien els ullals prominents, ja que aquest tret 

s’introdueix posteriorment. D’altra banda, les seves venes eren invisibles i posseïen els 

cabells curts i negres, sense mostrar cabells a la cara. 

c. Model  dels 5 grans de la personalitat 
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La majoria de vampirs d’aquesta dècada tenien un tipus de personalitat negativa, 

considerant que eren antagonistes venjatius, irritables i egocèntrics. Tanmateix, s’observa 

un vampir més humà, en el sentit que transmetia serenitat, estabilitat o impertorbabilitat.  

d. Trastorns de la personalitat 

La gran majoria de vampirs eren unes criatures sàdiques i cruels, amb explosions 

d’hostilitat i una actitud dominant, encara que també es presentava, en menor proporció 

(2 de 4), el trastorn histriònic, que tendeix al dramatisme excessiu i a la superficialitat, 

mostrant doncs aquesta combinació entre bèstia irritable que anhela exhibir-se. 

e. Hàbits 

En aquesta gràfica es mostra l’opció de cada hàbit que comparteix un major nombre de 

vampirs. És a dir, només es presenten aquells valors dominants que tenen el nombre més 

gran de vampirs, per tal de determinar quin és el patró més comú entre aquests 

personatges. Per últim, en cas d’empat, es manifesten tots els valors que s’ha escollit. 
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Tots els vampirs s’alimenten de sang humana, dormen en els taüts amb la terra natal, 

viuen en societat, on participen activament, ja que majoritàriament són aristòcrates que 

habiten en un castell i vesteixen de negre amb una capa. No obstant això, es mostren més 

discrepàncies pel que fa a la forma de conversió -on la meitat són convertits gràcies a la 

mossegada del vampir i l’altre, per beure la sang del seu creador-, com també pels riscos 

de l’exposició solar -amb un empat entre el debilitament i la destrucció- i els vincles que 

estableixen amb les seves víctimes, on es presenta tant l’amor com la manca de relacions. 

A més, tots són éssers extraordinaris que controlen la ment i les emocions de les persones. 

f. Tòpics 
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eterna, la capacitat de transformar-se en altres animals o el no poder reflectir-se en el 

mirall. Tanmateix, poden tenir ombra i no s’allunyen a causa de la plata o l’all, prescindint 

doncs de certs tòpica associats a la imatge del vampir. 

g. Habilitats 

 

                       Valor 1                                                                      Valor 2 

Tots els vampirs eren ésser sobrenaturals amb unes qualitats sobrehumanes, destacant 

així la seva força, velocitat o destresa. A la vegada, eren atractius pels humans i eren 

elegants, mentre que també poden curar-se les ferides. 

En aquest cas, els vampirs també es manifestaven sobrenaturals a causa de la seva afinitat 

per la màgia negra o la seva capacitat de dominar els animals. A més, els vampirs d’aquesta 

època eren cultes i refinats en la seva majoria (3 de 4). 
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5.4 Evolució en el temps 

En aquest apartat s’estudia l’evolució d’algunes de les característiques que s’han analitzat 

en cada pel·lícula. Així, es focalitza en les característiques generals, la psicologia, les 

virtuts, els tòpics i els hàbits, deixant de banda doncs els dons físics, considerant que tots 

els vampirs són éssers amb uns poders físics accentuats, i la caracterització física. 

Els gràfics d’aquesta part estan formats per barres, que reflecteixen el valor de cada tret 

estudiat més compartit pels vampirs . Cada una d’aquestes barres es correspon a una 

dècada. Així, la primera barra de cada gràfic representa la dècada del 1920 al 1929 (en 

aquest cas, la barra sempre arriba al valor 1, perquè només s’investiga una pel·lícula), la 

segona, del 1930 i 1939, i així successivament fins arribar al 2012. En cas que en una 

mateixa dècada es produeixi un empat, és a dir, una opció amb dos valors, aquest s’indica 

amb un quadre on es marca la dècada a la qual es correspon. 

5.4.1 Característiques generals 
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Tal com es pot observar, en totes les dècades, el patró establert del vampir és representat 

per un home, encara que en els anys 30 es produeix un empat a 2 entre homes i dones, de 

raça blanca. A la vegada, la nacionalitat més comuna des del 1920 era la romanesa, però a 

partir del 1980 es genera un canvi, present fins a l’actualitat, que provoca que els vampirs 

siguin americans. També en l’edat es presencia una evolució, atès que el vampir original 

semblava major d’edat i gradualment ha anat enjovenit, passant pels 40-60  anys, per 
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arribar finalment als 20-40 anys. D’altra banda, l’edat real és més dispersa, en els anys 50 

hi ha 3 edats diferents, però la tendència general és  un vampir entre els 200-400 anys.  

5.4.2 Model dels 5 grans de la personalitat 

Des dels anys 20, els vampirs mostraven una personalitat negativa basada en 

l’antagonisme, és a dir, en la crueltat, la venjança i la manca de compassió. No obstant això, 

en la dècada dels 70, 4 dels 8 personatges analitzats revelaren una inestabilitat emocional 

que es fa palesa en atacs d’hostilitat i en la impulsivitat. Es genera doncs un procés 

d’humanització que s’allarga també en els anys 80, però que es perd en els 90 i el 2000, 

per donar pas a un vampir despietat i salvatge. Per últim, en l’actualitat, el vampir és un 

ésser segur, estable i impertorbable, reflectint de nou aquest procés d’humanització. 

5.4.3 Trastorns de la personalitat 

Des dels seus orígens, el vampir manifestava un trastorn sàdic, que consisteix en la 

crueltat exagerada, adoptant una actitud dogmàtica que anhela sotmetre els altres 

humans,  sense tenir en compte els seus sentiments. Tanmateix, en la dècada dels 80 es 

produïa un canvi, i el vampir es transformava en un rebel antisocial que no seguia cap 

norma i es deixava guiar pels seus impulsos. La causa d’aquesta transformació es pot 

buscar en el tipus de pel·lícules produïdes, que pertanyien al gènere de la comèdia i 

estaven dirigides a un públic jove. Ja en el 2000, el vampir abandonà la seva faceta 

inhumana per revelar la seva arrogància i la seva superioritat sobre la raça humana. 
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5.4.4 Hàbits 
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En aquests gràfics es mostra que els vampirs en general sempre s’han alimentat de sang 

humana i s’han integrat en la societat, on participen activament, malgrat que en els seus 

orígens el vampir restava isolat en la seva mansió i en la dècada dels 60 es repetia aquest 

aïllament de la humanitat. D’altra banda, durant 60  anys els vampirs podien morir si 

s’exposaven als rajos solars- a excepció dels anys 30, en què es genera un empat entre la 

destrucció i el debilitament-, fins que als anys 70 aquests personatges s’exposaven al sol 

sense conseqüències (la causa d’aquesta immunitat eren les pel·lícules produïdes per la 

Hammer Productions, en què els vampirs no eren afectats per la llum solar). No obstant 

això, aquesta impunitat es perdia en els 80 i s’allargava fins al 2010, dècada en la qual es 

produeix una major dispersió, amb vampirs que sofrien la destrucció o la brillantor de la 

pell en exposar-se al sol. A més, els vampirs, al llarg de les dècades, s’han presentat com 

nobles refinats, a excepció dels anys 80 on la classe social dominant era la mitjana-baixa ja 

que els vampirs eren interpretats en la seva majoria per adolescents de famílies modestes.  

Amb motiu de la seva riquesa, en els seus principis, els vampirs habitaven en castells, fins 

que en als 80 es generava un canvi i aquests personatges passaven a viure en cases 

normals, atès que eren criatures que intentaven aparentar que eren humans, integrant-se 

així en la societat. La intenció de semblar ser humà s’allargà fins al 2010, encara que també 

apareixen altres opcions com el no tenir casa pròpia o el castell. Tanmateix, en els seus 

orígens, els vampirs eren éssers solitaris (malgrat que en els 30 hi havia un empat a 2 

entre el matrimoni i la individualitat) fins que en els anys 60 aquests personatges 

començaren a organitzar-se en famílies o aquelarres, amb un predomini gradual d’aquests 

últims. A més, ja des del 1922, els vampirs bevien la sang dels humans sense establir 

vincles sentimentals ( en els anys 20 i 50 els vampirs utilitzaven les seves preses per 

dominar-les i sotmetre-les per aprofitar-se de la seva sang), encara que en moments 

puntuals de la història aquestes criatures estaven enamorades de les seves víctimes i eren 

guiades per l’amor, com en els anys 70, amb la Trilogia dels Karnstein interpretada per 

dones que anhelaven l’amor dels humans, o els anys 40.   
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D’altra banda, els  vampirs van començar vestint-se de manera sòbria, és a dir, negre però 

sense el vestit masculí i la capa. No obstant això, amb el temps la capa i el color negre es 

van anar incorporant en el vestuari d’aquests éssers. Tanmateix, en els 70, la meitat de 

vampirs vestien de forma femenina i seductora, ja que en la Trilogia dels Karnstein -   

esmentada anteriorment- es mostraven vampiresses exuberants i encantadores. A partir 

dels 80, es generà una transformació que provocà que els vampirs vestissin de forma 

moderna, aparentant doncs que eren humans normals, encara que es produeixen certes 

excepcions com en el 2000, amb un empat entre la forma de vestir sòbria i la moderna. 

Per últim, el primer mètode per matar un vampir era l’exposició solar, però amb el Dràcula 

de 1931, l’estaca al cor es va convertir en el sistema més comú per acabar amb aquests 

monstres. No obstant això, en els 70, també s’introduí la decapitació com a manera per 

aniquilar-los i, ja en el 2010, l’estaca al cor s’abandonà, considerant que la incineració i la 

decapitació són els nous procediments per assassinar-los. També es pot observar que els 

vampirs sempre s’han presentat com éssers amb poders sobrenaturals i aquesta aura 

extraordinària s’ha mantingut fins a l’actualitat, com la capacitat d’exercir un control sobre 

la ment i les emocions de les persones, així com el do de manipular els elements de la 

naturalesa, que es mostra en els anys 70 i 20.  

5.4.5 Tòpics 

a. Fòbies:                                            Tòpic                                                        No tòpic  
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En aquests gràfics es mostra el fet que el tòpic de la fòbia d’all no fou emprat fins a la 

dècada dels 60, en què les pel·lícules de la Hammer Productions van difondre aquesta 

llegenda, però no va reaparèixer fins als anys 90. D’altra banda, el tòpic de la plata que 

crema tampoc era comú, fins que als anys 90, es va començar a usar, per estendre’s al 

2010. El temor a la creu i a l’aigua beneïda era usual fins als anys 90, dècada en què es 

trenca motlles i el vampir pot mirar aquests símbols religiosos sense sofrir cap efecte.  

b. Incapacitats:                                   Tòpics                                                           No tòpics 
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Tots els vampirs al llarg de les dècades compleixen el tòpic de la immortalitat, la 

incapacitat d’envellir però ignoren la tradició de no poder controlar la seva ombra. D’altra 

banda, a partir dels anys 20, els vampirs no es reflectien en el mirall, però en els anys 60 es 

genera un canvi que dura fins al 2010, de manera que es poden reflectir en el mirall com 

humans, encara que aquesta incapacitat es torna a repetir en els 70 i els 90 –on hi ha un 

empat entre el reflectir-se en el mirall i no-. A la vegada, durant 30 anys, aquestes criatures 

podien adoptar la forma d’altres animals, però a partir de 1950 perderen aquest poder i 

només es poden presentar en la seva forma humana. Per últim, els vampirs van començar 

creuant l’aigua, però aquest do es va perdre durant 30 dècades fins que el 1960 podien 

tornar a creuar l’aigua, cosa que no van poder realitzar durant el 1970 i 1980, però sí 

després. 

5.4.6 Habilitats 
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b. Coneixements: 

 Els vampirs de totes les dècades són criatures amb una energia sobrehumana i que es 

deixen guiar pels seus instints primaris, a excepció de la dècada dels 80, en què la meitat 

de vampirs es podia autocontrolar i l’altra, no -ja que les pel·lícules d’aquesta època 

mostraven un vampir més humà i que intentava preservar la seva humanitat-. A més, 

aquests personatges controlaven la màgia negra, malgrat que en la dècada dels 90, dels 10 

vampirs estudiats, 5 dominaven la màgia i els altres 5, no, trencant així la imatge del 

vampir diabòlic i malèfic. A la vegada, fins el 1940 aquestes criatures manipulaven els 

animals, però ja en el 1950 van perdre aquest poder i, malgrat que en el 1980 i 1960 

tornen a controlar altres éssers, fins al 2010 segueixen sent criatures sense cap do 

magnífic. Per últim, el vampir començà mostrant-se com un salvatge sense cultura ni bons 

modals, però amb el temps van adquirir cultura, de manera que aquestes criatures van 

passar a ser seductores i atractives pels humans. Tanmateix, en el 1980 els vampirs 

recuperen la seva manca d’educació, vist que són, en la seva majoria, adolescents 

mediocres amb modals vulgars, igual que succeeix en el 2010. 
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6. Conclusions 

Tenint en compte la hipòtesi inicial, es pot constatar que el vampir ha sofert una evolució 

basada en un procés d’humanització, ja que el vampir original, Nosferatu, era un monstre 

salvatge sense sentiments que actuava guiat pels seus instints primaris. No obstant això, a 

partir del Dràcula del 1931 amb Béla Lugosi, el vampir s’ha transformat en un ésser 

elegant i culte. D’aquesta manera, s’ha transmès una imatge del vampir consistent en la 

seducció, en la set de sang humana, però també en la crueltat. És a dir, malgrat la seva 

aparença irresistible- un tret present des de les pel·lícules del 1930 i no un actual, tal com 

plantejava en la hipòtesi inicial-, el vampir continua mostrant-se hostil i despietat, 

guardant doncs al llarg de les dècades la seva aura malèfica i diabòlica. Tanmateix, a partir 

dels anys 80, les pel·lícules pateixen un canvi de registre, vist que van dirigides a un públic 

jove, i, en conseqüència, mostren un vampir jove més humà, en tant que es manifesta més 

irresponsable, però preservant rastres d’amabilitat o confiança. Malgrat això, aquesta 

aparença dolça enganya, considerant que molts vampirs adolescents d’aquesta època 

posseïen una doble faceta, la primera de les quals era humana i la segona, repel·lent, tal 

com demostren cintes com Fright Night del 1985 . A la vegada, també les pel·lícules 

creades per majors dels 18, pertanyents a altres èpoques, insisteixen a presentar els 

vampirs com a monstres que volen espantar l’espectador, perdent doncs el seu atractiu o 

menyspreant la raça humana, la qual serveix com un simple aliment.  

En definitiva, la conclusió final que es pot extreure és que els vampirs guarden senyals 

distintives constants, com els ullals prominents o la seva pal·lidesa. A més, reflecteixen un 

anhel present en tota la humanitat: el desig d’immortalitat, de restar eternament jove i 

bell. També es genera una transformació amb els tòpics, ja que les pel·lícules més 

modernes pretenen trencar amb tradicions com la fòbia als símbols religiosos i introduir-

ne de nous, com el fet de cremar-se amb la plata (un tòpic present a partir del 2000). 

Quant als hàbits, s’introdueixen de nous, com el negar-se a alimentar-se o no poder 

dormir, encara que continuen predominant aquells hàbits originals, com la mort 

mitjançant l’estaca al cor. A part d’aquesta evolució, les pel·lícules han seguit insistint en el 

caràcter sobrehumà dels vampirs, així com en el seu aspecte refinat, malgrat que algunes 

cintes, abans esmentades, l’han obviat ja siguin per raons de gènere. 

Pel que fa a les hipòtesis secundàries plantejades, s’han extret les següents conclusions: 

 Característiques generals: el vampir originalment era, en efecte, un home blanc de 

nacionalitat romanesa, ja que habitava normalment en les muntanyes dels Carpats a 

Transilvània, amb una edat que oscil·lava entre els 40 i els 60 anys. No obstant això, a 

partir dels anys 80 es genera una transformació que implica que el vampir sigui, de 

nou, un home blanc, però de nacionalitat americana amb una edat que varia entre els 

20 i els 39, originant-se doncs un procés de rejoveniment d’aquesta criatura.   

 Caracterització física: els primers vampirs presentaven uns ullals simètrics i, només a 

partir del 1957, els ullals prominents s’han convertit en la marca distintiva del vampir. 

Tanmateix, tots els vampirs comparteixen la pal·lidesa del seu rostre, així com la 

fredor del seu cos. D’altra banda, aquests éssers es caracteritzen per la seva cara 

estreta i angulosa, amb ulls petits de color blau. A la vegada, el seu cos és esvelt, amb 

un port rígid, els dits fins amb ungles curtes i els cabells curts de color negre.  
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 Psicologia: des dels seus orígens, el  vampir era un sàdic que manifestava una conducta 

antagonista, per la qual cosa, era un ésser salvatge i cruel, que només buscava satisfer 

els seus desitjos de beure sang humana.  Aquesta imatge inhumana perdura fins la 

dècada dels 70, època en què el vampir experimenta un canvi, mostrant-se així més 

inestable emocionalment, és a dir, més vulnerable i impulsiu. S’inicia així un procés 

d’humanització que s’allarga fins als 80, quan els vampirs són interpretats, en la seva 

majoria, per adolescents que desitgen ésser independents i que no respecten les 

normes, manifestant doncs un trastorn antisocial de la personalitat. Malgrat això, s’ha 

d’esperar fins al 2000 per descobrir pel·lícules on els vampirs són narcisistes, això és, 

es presenten egocèntrics  i superiors a la raça humana. Al contrari de la hipòtesi inicial, 

són comptats els casos en els quals els vampirs tenen un trastorn depressiu (en 

pel·lícules com Entrevista con el vampiro  o Crepúsculo, el vampir renega de la seva 

naturalesa i només desitja la mort) o per dependència, malgrat que sí són freqüents 

els personatges límit, és a dir, manipuladors i imprevisibles. 

 Hàbits: tots els vampirs, amb escasses excepcions, s’alimenten de sang humana i 

necessiten els taüts per dormir. A la vegada, s’arriscaven a morir si s’exposaven al sol, 

malgrat que en les últimes dècades els efectes nefastos del sol s’han anat diluint. 

D’altra banda, s’ha preservat la imatge del vampir aristòcrata que habita en un castell i 

que vesteix de negre amb la seva capa. Tanmateix, a partir dels 80, aquest retrat 

refinat s’ha esfumat i el vampirs, organitzats en famílies o aquelarres i integrats en la 

societat –vist que el monstre solitari era present en els primers anys del cinema-, 

intenten aparentar una certa humanitat, ja que intenten vestir modernament i viure en 

cases comunes. No obstant això, el vampir s’alimentava sense establir vincles aparents 

amb les seves víctimes, refutant doncs la meva hipòtesi de l’amor, però sí es confirma 

la dimensió màgica del vampir, que pot controlar la ment i emocions de les persones.  

 Tòpics: a diferència del que se suposava en la hipòtesi, només pocs vampirs al llarg de 

les dècades han sentit repulsió envers l’olor de l’all. No obstant això, la fòbia a la plata 

era un tòpic que, originalment, no es respectava, però que en els últims 20 anys és cada 

vegada més freqüent. Un procés a la inversa s’observa amb la incapacitat de mirar els 

símbols religiosos, vist que fins al  1980 aquestes criatures temien la creu, mentre que, 

a partir del 1990, són invulnerables a la religió. Aquesta transformació es torna a 

repetir amb altres tòpics, com la incapacitat de reflectir-se en el mirall, que en un 

principi eren molt comuns, però que s’han anat abandonat. Tanmateix, alguns poders 

sempre s’han conservat, com ara el do  de  l’eterna joventut. 

 Habilitats: la hipòtesi inicial es confirma en la seva totalitat, atès que, en efecte, els 

vampirs són éssers amb uns poders físics excepcionals, destacant la seva força 

sobrehumana. Però, en els seus orígens, el vampir no era una persona elegant, ja que 

amb el temps ha adquirit aquest poder de seducció i el retrat del vampir ha guanyat 

refinament i gust per la cultura. Malgrat la seva aparença encantadora, segueixen sent 

bèsties que actuen segons els seus instints salvatges sense autocontrolar-se. 

Per tant, aquest treball demostra que el vampir segueix sent una criatura que genera 

admiració entre els espectadors, per la seva bellesa, el seu encant i la seva personalitat que 

combina intel·ligència, hostilitat i arrogància a parts iguals.  

A la vegada, aquesta recerca obre nous camins, entre els quals es destaca el descobrir 

quina relació hi ha entre els canvis que experimenta el vampir i les transformacions que ha 

patit la indústria del cinema, com ara la repercussió que ha tingut sobre la historia del 

vampir els nous pressupostos que s’inverteixen en el cinema o el públic a qui va dirigit. 
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Annex: Fitxes tècniques 

1920-1929: 
Nom 

pel·lícula 
Any Director Gèneres Públic 

(anys) 
País Premis Pressupost Recaptac

ió 
Basat en un 

llibre 
(especificar 

quin) 

1.Nosferatu 1922 J. W. 
Marnau 

Terror/ 
Expressio-

nisme 

Majors 
de 18 

Alemanya    Dràcula de Bram 
Stoker 

1930-1939: 
Nom 

pel·lícula 
Any Director Gèneres Públic 

(anys) 
País Premis Pressupost Recaptació Basat en un 

llibre  

2. Drácula 1931 Tod 
Browning 

Terror Majors 
de 12 

Estats 
Units 

 $355.000  Dràcula de 
Bram Stoker 

3.Drácula 1931 George 
Melford 

Terror Majors 
de 12 

Estats 
Units 

Saturn 
Award 

National 
Film 

Registry 

$66.000  Dràcula de 
Bram Stoker 

4.Vampyr, 
la bruja 
vampiro 

1932 Carl 
Theodor 
Dreyer 

Terror/ 
Fantàstic 

Majors 
de 12 

Alemanya    Carmilla de 
Sheridan Le 

Fanu. 

5.La hija de 
Drácula 

1936 Lambert 
Hilyer 

Terror/ 
Drama 

Majors 
de 12 

Estats 
Units 

 $278,000  Dràcula de 
Bram Stoker 

 
1940-1949: 

Nom 
pel·lícula 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en un 
llibre  

6.El hijo de 
Drácula 

1943 Robert 
Siodmak 

Terror Majors 
de 13 

Estats 
Units 

    

7.Los 
muertos 
andan 

(Dead men 
walk) 

1945 Sam 
Newfield 

Terror/ 
Drama 

Majors 
de 12 

Estats 
Units 

    

8.La 
mansión de 
Drácula 

1945 Erle C. 
Kenton 

Terror/ Més de 
7 anys 

Estats 
Units 

   Dràcula de 
Bram Stoker i 
Frankenstein 

Mary Shelley 

*La dècada del 1940-1949 és una etapa en la qual el vampir cinematogràfic estava decaient i 
degenerant, per la qual cosa les pel·lícules eren barates amb trames inversemblants. 
 
1950-1959: 

Nom 
pel·lícula 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en un 
llibre  

9.El 
Vampiro 

(The 
vampire) 

1957 Fernando 
Méndez 

Terror/Thrill
er 

Majors 
de 12 
anys 

Mèxic     

10.Blood of 
the vampire 

1958 Henry 
Cass 

Terror/ 
Ciència ficció 

Majors 
de 12 

Regne 
Unit 

    

11.Drácula 
(Honor of 
Dracula) 

1958 Terence 
Fisher 

Terror Majors 
de 12 
anys 

Regne 
Unit 

 £81.000  Dràcula de 
Bram Stoker 

 
 
 
 

http://www.fotogramas.es/Gente/Tod-Browning
http://www.fotogramas.es/Gente/Tod-Browning
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Carl+Theodor+Dreyer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Carl+Theodor+Dreyer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Carl+Theodor+Dreyer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fernando+M%E9ndez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fernando+M%E9ndez
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1960-1969 
Nom 

pel·lícula 
Any Director Gèneres Públic 

(anys) 
País Premis Pressupost Recaptació Basat en un 

llibre  

12. Las 
novias de 
Drácula 

1960 Terence 
Fisher 

Terror Majors 
de 16 

Regne 
Unit 

    

13.La 
máscara del 

demonio 

1960 Mario 
Bava 

Terror Majors 
de 18 

Itàlia  $100,000 ITL 139 
million 

Black Sunday 
de Nikolai 

Gogol 

14.El beso 
del vampiro 

1963 Don 
Sharp 

Terror/ 
Thriller 

Majors 
de 18 

Regne 
Unit 

    

15.Los 
diablos de 

la oscuridad 

1965 Lance 
Comfort 

Terror Majors 
de 18 

Regne 
Unit 

    

16. El 
baile de los 
Vampiros 

1967 Roman 
Polanski 

Comèdia/ 
Terror 

Majors 
de 12 

UK-USA  $2.000.000   

 
1970-1979: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom 
pel·lícu-

la 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en un 
llibre  

17.Las 
amantes del 

vampiro 

1970 Roy Ward 
Baker 

Terror Majors de 
12 

UK-
USA 

 £165,227  Carmilla de 
Sheridan Le 

Fanu. 

18.Lujuria 
para un 
vampiro 

1971 Jimmy 
Sangster 

Drama/ 
Horror 

Majors de 
18 

Regne 
Unit 

   Carmilla de 
Sheridan Le 

Fanu. 

19.Drácu-
la y las 
mellizas 

1971 John 
Hough 

Terror Majors de 
16 

Regne 
Unit 

 ₤205,067  Carmilla de 
Sheridan Le 

Fanu. 

20.Blacula 1972 William 
Crain 

Terror/ 
Thriller 

Majors de 
12 

Estats 
Units 

Golden 
Scroll 

$500,000   

21.Blood 
for Dracula 

1974 Paul 
Morrissey 

Terror Majors de 
18 

Itàlia- 
França 

   Dràcula de 
Bram Stoker 

22.Rabia 1977 David 
Cronenbe

rg 

Terror/ 
Cièn-cia 
Ficció 

Majors de 
18 

Canada 2 Medallas 
Sitges en 

Plata 
 de Ley 

$530,000   

23.Nosfe-
ratu 

Vampiro 
de Noche 

1979 Werner 
Herzog 

Terror Majors de 
12 

Aleman-
ya 

Silver 
Berlin 
Bear 

Golden 
Pelican 
NBR 

Award 
Film 

Award in 
Gold 

Sant Jordi 

DM 
2,500,000 

ITL 
53,870,000 

Dràcula de 
Bram Stoker 



75 
 

 
1980-1989: 

Nom 
pel·lícula 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en un 
llibre  

24.El ansia 
(The 

hunger) 

1983 Tony 
Scott 

Terror/ 
Thriller 

Majors de 
16 

Regne 
Unit 

 $10,000,000 $5,979,292 The hunger de 
Whitley 
Strieber 

25.Noche 
de miedo 

1985 Tom 
Holland 

Comèdia/ 
Terror 

Majors de 
13 

Estats 
Units 

3 premis 
Saturn 
Award 
Dario 

Argento 
Award 
Critics' 
Award - 
Special 

Mention 
de Fantas-

porto 

$9,000,000 $24,922,237  

26.Lifeforce
, fuerza 

vital 

1985 Tobe 
Hooper 

Terror/ 
Ciència ficció 

Majors de 
16 

UK- 
USA 

Festival de 
Cine 

Fantástico 
de Sitges 

$25,000,000 $11,603,545 Los vampiros 
del espacio de 

Colin Wilson 

27.Vamp 1986 Richard 
Wenk 

Terror/ 
Comèdia 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

 $3,300,000 $4.941.117  

28.Genera- 
ción 

Perdida 

1987 Joel 
Schuma-

cher 

Comèdia/ 
Terror 

Majors de 
12 

Estats 
Units 

Saturn 
Award 
Young 
Artist 
Award 

$ 5.200.000 $ 
32.222.567 

 

29.Los 
viajeros de 
la noche 

1987 Kathryn 
Bigelow 

Drama/ 
Terror/ 
Thriller 

Majors de 
16 

Estats 
Units 

Silver 
Raven de 
Brussels 
Interna-
tional 

Festival of 
Fantasy 

Film 

$5.000.000 $3,369,307  

30.El 
vampiro 

adolescente 

1987 Jimmy 
Huston 

Comèdia/ 
Terror 

Majors de 
12 

Estats 
Units 

  $174,380  

 
1990-1999 

Nom 
pel·lícula 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en 
un llibre  

31.Drácula 
de Bram 
Stoker 

1992 Francis 
Ford 

Coppola 

Terror/ 
Romanç/ 
Fantàstic 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

3 premis 
Oscar 

ASCAP 
Award 

5 premis 
Saturn 
Award 
CFCA 
Award 

Fotograma
s de Plata 

$40.000.000 $215,862,692 Dràcula de 
Bram Stoker 

32.Entre-
vista con el 
vampiro 

(Crónicas 
vampíricas) 

1994 Neil 
Jordan 

Terror/ 
Drama 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

ASCAP 
Award 

4 premis 
Saturn 
Award 

2 BAFTA 
Film 

Award 
BSFC 
Award 
CFCA 

$60.000.000 $223,664,608 Interview with 
the Vampire 
de Anne 

Rice 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Tony+Scott
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Tony+Scott
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Award 
3 MTV 
Movie 
Award 

33.Abierto 
hasta el 

amanecer 

1995 Robert 
Rodriguez 

Acció/ 
Terror/ 
Thriller 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

Saturn 
Award 
Silver 

Scream 
Award 
MTV 
Movie 
Award 

$18.000.000 $33,500,000  

34.Un 
vampiro 
suelto en 
Brooklyn 

1995 Wes 
Craven 

Terror/ 
Comèdia 

Majors de 
16 

Estats 
Units 

 $20,000,000  
$19,751,736 

 

35.Dracula
: Dead and 
Loving It 

1995 Mel 
Brooks 

Terror/ 
Comèdia 

Majors de 
13 

Estats 
Units 

 $30,000,000 $10,693,649 Dràcula de 
Bram 

Stocker 

36.The 
addiction 

1995 Abel 
Ferrara 

Terror Majors de 
18 

Estats 
Units 

Critics 
Award 

3 premis 
de Málaga 
Internatio-
nal Week 

of 
Fantastic 
Cinema 
Mystfest 

Sant Jordi 

 $302,393  

37.Blade 1998 Stephen 
Norring-

ton 

Thriller/ 
Terror/ 
Acció 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

ASCAP 
Award 
MTV 
Movie 
Award 

$45 000 000 $131,183,530 Blade de 
Marvel 
Comics 

38.Vampi-
ros de John 
Carpenter 

1998 John 
Carpenter 

Terror/ 
Western 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

3 premis 
Saturn 
Award 

$20.000.000 $20,241,395 Vampires de 
John 

Steakley 

 
2000-2009 

Nom 
pel·lícula 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en 
un llibre  

39.Drácula
, Aka 

Drácula 
2001 

2000 Patrick 
Lussier 

Terror Majors de 
12 

Estats 
Units 

 $54.000.000 $47,053,625 Dràcula de 
Bram 
Stoker 

40.La 
sombra del 
vampiro 

2000 E. Elias 
Merhige 

Drama/ 
Terror 

Majors de 
13 

EUA/ 
Luxem-
burg/ 
UK 

Saturn 
Award 

Prix 
Tournage 

Bram 
Stoker 
Award 

LAFCA 
Award 
Golden 
Satellite 
Award 

$8.000.000 $8,279,017 Dràcula de 
Bram 
Stoker 

41.Underw
orld 

2003 Len 
Wiseman 

Fantàstic/ 
Acció 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

Cinescape 
Genre 
Face of 

the Future 
Award 

$22.000.000 $95,708,457  

42.Van 
Helsing 

2004 Stephen 
Sommers 

Fantàstic/ 
Terror 

Majors de 
12 

Estats 
Units 

ASCAP 
Award 
Saturn 
Award 

160.000.000
$ 

$300,257,475 Dràcula de 
Bram 
Stoker 
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43.El 
misterio de 

Salem’s Lot 

2004 Mikael 
Salomon 

Terror Majors de 
13 

Estats 
Units 

Cinemato-
grapher of 
the Year 
Golden 
Tripod 

$25,000,000  Salem’s Lot 
de Stephen 

King 

44.30 Días 
de 

Oscuridad 

2007 David 
Slade 

Terror/ 
Thriller 

Majors de 
18 

Estats 
Units 

 $32,000,000 $39,568,996 30 días de 
oscuridad de 

Steve Niles i 
Ben 

Temple-
smith 

45.Crepús-
culo 

2008 Catherine 
Hard-
wicke 

Romanç/ 
Fantàstic 

TP (Tots 
el públics) 

Estats 
Units 

2 ALMA 
Awards 
5 MTV 
Movie 
Award 

10 Teen 
Choice 
Award 

$37,000,000 $392,616,625 Crepúsculo de 
Stephenie 

Meyer 

46.Déjame 
entrar 

2008 Tomas 
Alfredson 

Terror/ 
Drama/ 
Fantàstic 

Més de 13 Suècia Saturn 
Award 
Golden 
Raven 

2 CFCA 
Award 
Empire 
Award 

Festival de 
Sitges 

$4,500,000 $7,282,007  

2010-2019 
 

Nom 
pel·lícula 

Any Director Gèneres Públic 
(anys) 

País Premis Pressupost Recaptació Basat en 
un llibre  

47.El 
sicario  de 

Dios 

2011 Terror/ 
Ciència 
ficció 

/Western 

Scott Stewart Majors de 
16 

Estats 
Units 

 $60,000,000 $78,309,131 Priest de 
Min-Woo 

Hyung 

48. 
Amanecer 
parte II 

2012 Bill 
Condon 

Romanç/Fan
àstic/ 

/Thriller 

Majors de 
13 

Estats 
Units 

ASCAP 
Award 
MTV 
Movie 
Award 

People's 
Choice 
Award 

7 Razzie 
Award 

$120,000,00
0 

$796,879,776 Amanecer de 
Stephenie 

Meyer  

49. 
Sombras 
tenebrosas 

2012 Tim 
Burton 

Fantàstic/ 
Terror 

Majors de 
13 

Estats 
Units 

Blimp 
Award 

BMI Film 
Music  

$150,000,00
0 

$234,211,160  
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