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Una referència escèptica contra la «mania 
del vampirisme» de l’alienista 
Joan Giné i Partagàs (1876)

No són gaire freqüents –al menys fins on nosaltres coneixem–, les 
referències al tema del vampirisme, ni que siguin de passada, en textos 
científics catalans de la segona meitat del segle XIX.
En aquesta ocasió presentem la versió catalana d’un escrit del metge 
català Joan Giné i Partagàs (1836-1903).
Giné i Partagàs es va llicenciar en medicina a la Universitat de 
Barcelona el 1858, i el 1862 va obtenir el doctorat a la Universidad 
Complutense a Madrid, l’únic lloc de l’Estat espanyol on era llavors 
possible. L’any 1863 va obtenir una plaça de professor ajudant a la 
facultat de medicina de la Universitat de Barcelona i es va establir a 
la Ciutat Comtal. El 1866 es va traslladar a Santiago de Compostel·la 
i va ser catedràtic a la seva universitat durant un curs. De retorn a la 
Universitat de Barcelona va ocupar des de 1871 la càtedra de clínica 
quirúrgica, sent posteriorment rector d’aquesta institució acadèmica.
Giné i Partagàs compaginava les seves tasques docents amb la 
direcció del manicomi Nova Betlem, primer a Gràcia i després a Sant 
Gervasi de Cassoles, lloc on realitzava principalment la seva tasca 
investigadora. 
Va ser l’introductor de la psiquiatria organicista, ferm practicant de 
l’hipnotisme, però també defensor de la frenologia, una doctrina que 
considerava que el caràcter, els trets distintius de la personalitat i fins i tot 
les tendències criminals d’una persona podien ser estudiades en funció 
de la forma del cap. En qualsevol cas va ser un facultatiu i divulgador 
de prestigi, va preparar el primer congrés espanyol de psiquiatria 
(Barcelona, 1883), i molts dels seus deixebles i col·laboradors van 
donar lloc a la primera escola psiquiàtrica d’Espanya. 
El fragment que es presenta està extret del Tratado teórico-práctico 
de freno-patología o estudio de las enfermedades mentales (1876), 
publicat de fet a Madrid per raons alienes a la pròpia recerca. Correspon 
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al capítol 2 titulat «Historia del 
desenvolvimiento de los conocimientos 
sobre las enfermedades mentales» i 
en aquest marc on incorpora la seva 
referència a «l’extranya mania del 
vampirisme» que es va estendre 
per «Hungría, Siberia, Moravia y 
Lorena». L’ús del topònim Sibèria 
és naturalment un error, puix allò 
correcte seria Silèsia, probablement 
per escriure de memòria.
Es fa difícil saber exactament quina 
és la font en la qual podria haver-se 
inspirat l’autor, però aquesta forma de 
referir-se als upirs com de Hongria, 
Silèsia, Moràvia té un referent 
essencial en les Dissertations de 
Calmet (Ardanuy 2008), per molt 
que la informació podria haver-li arribat també fàcilment a partir del 
Diccionari Filosòfic de Voltaire; o, bé dels escrits de Benito Feijoo o 
Fernández de Moratín (Ardanuy 2009a: 84-91; Ardanuy 2009b).
El text està escrit amb un estil que a l’actualitat sembla un tant 
pompós, amb prenoms traduïts a l’espanyol, segons els costums de 
l’època. S’han afegit diverses notes per a ajudar a localitzar els autors 
i conceptes citats i establir millor el context tant de persecucions com 
d’obscurantisme al qual fa al·lusió Giné i Partagàs.

«Enmig de tan denses tenebres, treu el cap el Renaixement 
de les ciències i de les lletres, però l’odiosa penombra 
del fanatisme encara havia de deixar sentir el seu letal 
influx per molt temps a la civilització que reneix a Orient . 
Els sublims productes de l’estudi i del talent són confosos 
amb les arts diabòliques i els savis pateixen iguals 
persecucions i turments que els bruixots. Dolet1, l’erudit 
llatinista, comentador de Ciceró i un dels caps de la 

Joan Giné i Partagàs.
Font: Universitat de Barcelona.
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Portada del Tratado teórico-práctico de freno-patología de 
Joan Giné i Partagàs (1876). 

Biblioteca de la Universitat de Barcelona.
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reforma religiosa, és cremat viu, a Paris , com ateu. Esteva 
Estienne2, després d’haver-se arruïnat en la compra de 
manuscrits grecs i en la publicació del Diccionari grec3, mor, 
desterrat, a l’hospital de Lió. Pere Ramus o la Rameé4, el 
distingit filòsof que primer va combatre el escolasticisme, 
és sacrificat en l’horrible hecatombe de Sant Bartomeu5. 
Calvino, el segon cap de la reforma religiosa, fa cremar 
viu al erudit metge aragonès Miguel Servet, que havia 
endevinat la circulació de la sang. L’il·lustre anatòmic 
Vesalioes6 perseguit pel Sant Ofici i mor al seu retorn d’un 
viatge expiatori á Jerusalem. Buenaventura Desperiers7, 
á imitació del filòsof d’Atenes , es veu obligat a donar-
se mort per la seva pròpia mà. Camöens, l’inspirat autor 
de la Luisiadas [sic], mor desesperat en la indigència... 
Però, a què recarregar el quadre de les víctimes de la 
intolerància, si de sobres sabem que, en la majestuosa 
marxa del progrés humà, els que van davant són els que 
vessen la seva sang per a fecundar la idea ?
Era emperò cal vingués el dia en què la llum vencés 
l’error. No en va, el més transcendental descobriment de 
la humanitat, la impremta, exercia, des de molts anys, el 
seu poderós influx. La intolerància religiosa es bat ja en 
retirada i, si en temps força propers á els nostres, veiem 
estendre’s per Hongria, Sibèria [sic], Moràvia i Lorena 
l’estranya mania del vampirisme, per la qual gran nombre 
de visionaris se sentissin turmentats pels difunts que 
abandonaven els seus sepulcres per aprofitar-se del son 
dels vius, degollant-los i xuclant la sang de les seves venes, 
donant amb això lloc á que molts perissin de terror, això és, 
que si les autoritats van posar-hi fil a l’agulla, sotmetent á 
un procés contradictori als cadàvers i en més d’una ocasió 
ordenant que fossin cremats a la foguera o reclosos en la 
sepultura per la mà del botxí, aquests procediments van ser 
més aviat mesura d’ordre públic, que efecte d’assentiment 
i de creença en tals deliris de la fantasia .
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Ja no van merèixer tanta importància els Convulsionaris 
de Sant Medart8, obstinats a romandre en creu  durant 
llargues hores , penjar-se dels peus, arrossegar-se sobre el 
pit i colpejar-se fortament al ventre. Estàvem á mitjans del 
segle divuitè i ningú podia atorgar menor mèrit a aquests 
il·lusos o farsants, ni més tard van obtenir més prestigi les 
diabòliques evocacions de Cagliostro9, ni les anomenades 
crisis de la Cubeta de Mesmer10.
La veritat és que cada segle ha tingut les seves manies i 
les seves creacions fantàstiques, que han estat la pastura 
de cervells predisposats á impressionar-se pel meravellós. 
No veiem en els nostres dies l’espiritisme d’Alan-Kardek11, 
engalanat amb els abillaments de ciència experimental, 
aguaitant sobre la població més crèdula i millor disposada 
a donar alberg i desenvolupament als conceptes delirants? 
Qui té cura de perseguir els espiritistes? Només atreuen 
mirades de llàstima dels homes formals que contemplen 
en cada un d’aquests il·lusos un candidat á la bogeria. Els 
temps són d’independència i de laxíssima tolerància; i, mai 
la veritat ha lluitat amb més avantatge contra l’error, que 
quan aquella s’ha trobat exempta de la tirànica tutela de 
la força» (Giné y Partagas, 1876: 8-9).

  
   Jordi Ardanuy

Notes

1 Étienne Dolet (1509 - 1546) fou un humanista francès que morí 
cremat acusat d’ateisme en la mateixa pira que les flames consumien 
els seus llibres. 
2 Es refereix a Henri Estienne (1528-1598), però s’equivoca en el 
nom. 
3 Thesaurus linguae graecae (1572).
4 Pierre de la Ramée (1515-1572). 
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5 La massacre del dia de Sant Bartomeu consistí en l’assassinat 
en massa d’hugonots francesos durant les guerres religioses a la 
Gàl·lia del segle XVI. Els fets van començar el 24 d’agost de 1572 a 
París, estenent-se durant els mesos següents per totes les regions 
franceses. 
6 Andreas Vesal o Vesalius (1514-1564). Vesal basà els seus 
coneixements sobre l’anatomia humana basant-se  en  l’observació 
directa de disseccions anatòmiques de cossos humans, trencant així 
amb el pensament de Galè. 
7 Bonaventure des Périers (1510-1544?). La seva obra més coneguda 
és Cymbalum mundi (Lió, 1537), L’edició parisenca de 1538 va ser 
prohibida pel Parlament de París i segrestada, condemnada i cremada 
per la Sorbona, de manera que el llibre va desaparèixer totalment 
fins que va ser tornat a imprimir el 1711. L’impressor de París, Jean 
Morin, va ser arrestat, però el nom de l’autor no va sortir a la llum en 
el procés, potser perquè va ser protegit per Margarida de Navarra, ni 
tampoc se’l va perseguir.
8 Els convulsionarisme va ser un moviment aparegué al segle XVIII i que 
s’inicià a la tomba François de Pâris, un diaca jansenista cèlebre per 
la seva caritat al barri de Saint-Médard de París. En el seu testament 
llegà tots els seus béns als pobres. 
Els fets es remunten al primer de maig de 1727, el mateix dia de 
l’enterrament de François de Pâris al cementiri de l’església de Saint-
Médard, quan una dona paralitzada del braç es declarà guarida a la 
tomba del diaca. Immediatament corregué la veu i, en poc temps, el 
fossar es convertí en seu d’ una desfilada de curiosos i malalts, alguns 
dels quals tocaven la tomba del «sant» amb l’esperança de ser curats. 
Altres s’estiraven al damunt o s’enduien la terra que l’envoltava, veient-
hi una relíquia amb propietats miraculoses.
A partir de juny de 1731, les guaricions sobtades es multipliquen i 
certs malalts comencen a presentar moviments convulsius al cementiri.  
Unes setmanes més tard, el 7 d’agost de 1731 una tal senyora Delorme, 
desitjant fer escarni d’uns pretesos miracles en els quals no creia, 
visita el cementiri i es troba sobtadament colpida per una paràlisi. 
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Reconeix davant de notari la seva intenció de denigrar els miracles i 
l’assumpte empeny l’arquebisbe de París, Charles-Gaspard-Guillaume 
de Vintimille du Luc, a declarar que els prodigis són falsos i que aquest 
culte a les relíquies ha d’aturar-se.
D’altra banda, segons algunes denúncies, aquest moviment social 
resultava contrari a la moral dominant de l’època i era camp abonat 
per trencar amb la rigidesa en matèria sexual de l’època:  «El que hi ha 
de més escandalós –certifica un testimoni – és veure-hi noies bastant 
boniques i ben fetes entre els braços dels homes, que, socorrent-les, 
poden acontentar certes passions, ja que són dues o tres hores amb 
el coll i els pits descoberts, les faldilles baixades i les cames a l’aire...» 
(Zysberg 2002: 153). Sembla que si haguessin estat lletges o mal fetes 
no hi hauria problema!
Per la seva banda, els metges reials donen la seva versió oficial sobre 
els guariments en els quals no veuen més que frau i engany.  Com 
a conseqüència, el 27 de gener de 1732, una disposició de Lluís XV 
declara que a Saint-Médard s’està abusant de la credulitat del poble i 
s’ordena el tancament del cementiri al públic. Immediatament s’estén 
per París un petit apariat irònic: 

          De par le roi, défense à Dieu
          de faire miracle en ce lieu

Naturalment darrera del moviment social més o menys espontani  el 
fenomen dels convulsionaris mostra un ús instrumental per part dels 
anomenats apel·lants a la butlla Unigenitus de 1713 en el qual s’havia 
condemnat el jansenisme i que cercaven miracles que defensessin la 
veritat de les seves tesis.
9 Alessandro di Cagliostro (1743-1795), discutit ocultista considerat 
habitualment un farsant. 
10 Franz Anton Mesmer (1734-1815), metge alemany cèlebre per ser 
l’introductor de les teràpies basades en l’anomenat magnetisme animal, 
precursor de l’hipnosi.   
11 Allan Kardec (1804-1869), pseudònim de Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, pedagog francès conegut per ser un dels principals introductors 
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de l’espiritisme a França i creador de la branca d’aquesta socio-religió 
més estesa en els països llatins. 
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