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Diversos han estat els intents d’explicar la creença en el vampirisme com 
una realitat basada en persones que patien alguna malaltia, almenys pel 
que fa als vampirs històrics, aquells del que tenim informació documental 
del succés. 
El problema dels plantejaments medicalitzants és que no  contemplen 
una sèrie d'aspectes com els següents: 
 El comportament vampíric es refereix generalment a individus 

després de morts i no pas abans. 
• La llista de persones convertides en vampirs està dominada per 

determinades categories tals com els suïcides, els executats, el 
assassinats, les donen mortes en el part, els perduts en el mar, és a 
dir, els mal morts.

• Hi ha un element sobrenatural en el folklore vampíric relacionat amb 
la por dels vius als morts i en la creená en un ànima múltiple. 

Tanmateix, cal recordar que l’activitat vampírica sí es va associar a 
determinades malalties, com el cas de la tuberculosi a Nova Anglaterra 
o la pesta a Prússia.

La Porfíria
Va ser el neuròleg  del Guy’s Hospital de Londres Lee 
Illis qui va relacionar per primer cop els homes-llop 
amb la porfíria en  el seu article «On Porphyria and the 
Ætiology of Werwolves» a Proceedings of the Royal 
Society of Medicine (vol. 57, núm. 1, gener de 1964, p. 
23-26).
Més tard, l’escriptora de Boston (1938) Nancy Garden, 
va establir ´l'any 1973 una connexió amb els vampirs 
en el llibre Vampires (J.P.Lippincott, Philadelphia i New 
York, col·lecció The Weird and horrible library). 
Tanmateix, no serà fins l'any 1985 quan el bioquímic 
David H. Dolphin  (Londres 1940) de la University 
of British Columbia a Vancouver va aconseguir gran 
cobertura mediàtica gràcies a la seva ponència «Porphyria, 
Vampires, and Werewolves: The Aetiology of European 
Metamorphosis Legends» presentada el 30 de maig a 
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A la pàgina anterior, 
portada del número 

de gener de 1964 de 
Proceedings of the Royal 

Society of Medicine. 
A dalt, primera pàgina de 

l'article de Lee Illis  

la trobada anual de l’American Association for 
the Advancement of Science. El Dr. Dolphin 
va fer notar que alguns dels símptomes podien 
ser alleugerits amb una injecció d’hemo. Però 
com que a l’Edat Mitjana no era possible aquest 
procediment per a aconseguir els pigments 
sanguinis, ingerint una gran quantitat de sang, 
la hemo podria passar al torrent sanguini a través 
de la paret de l’estómac. Així els vampirs només 
serien malalts de porfíria intentant pal·liar els 
seus símptomes. 
Dolphin també va assenyalar la fotosensibilitat 
dels afectats per la porfíria, de manera que 
l’exposició al sol podria resultar-los molt 
perjudicial. 
A més, la ponència de Dolphin va suggerir que 
les reaccions químiques al consum d’all en 
aquests malalts podria incrementar la severitat 
dels atacs. D’acord amb aquest punt de vista, 
l’efecte negatiu de l’all es degut a que el disulfur 
de dial·lil, component principal de l’all, destrueix 
l’hemo.
D’altra banda, el fet que la porfíria tingui un component genètic, podria 
justificar el fet que determinades zones o famílies abriguessin més casos 
de vampirisme.
Cal fer notar en primer lloc, que ningú ha demostrat fins ara que beure 
sang tingui cap efecte sobre els símptomes d'aquesta família de malalties. 
En molts casos de vampirisme no es parla de sang i, quan es fa, no resulta 
estrany pensar que es tracta d’una inferència dels contemporanis de les 
víctimes basada en el fet que els cadàvers dels suposats revinguts estiguin 
ensangonats; i que, aquells presumptament atacats pel revingut se’ls hi 
escapi la vida, l’alè vital, i estiguin demacrats, sense una causa natural 
aparent. Però no és una conclusió basada en la presència d’indicis físics 
o de testimonis que a les víctimes dels vampirs se’ls hi hagi extret sang 
d’una manera o d’una altra.
Més important encara. Les descripcions dels casos de vampirisme històric 
no parlen de persones malaltes, sinó de morts: cadàvers en descomposició, 

Nancy Garden. 
Fotografia procedent de  

<www.nancygarden.com>
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encara que això no fos sempre percebut pels testimonis; i, 
de revinguts en forma física. 
També cal considerar que remeis apotropàics com l’all no 
estan reservats només per als vampirs. Finalment, l’efecte 
negatiu de la llum solar sobre els vampirs és un tret de 
la ficció i no dels revinguts folklòrics o històrics; i, els 
seu origen es troba a la pel·lícula de Murnau l’any 1922, 
N osferatu, eine Symphonie des Grauens.
Posteriorment, Norine Dresser va tractar el tema amb  
profunditat a American Vampires: Fans, Victims, 
Practitioners (1989) i va a donar a conèixer els efectes 
negatius que havia tingut la repercussió mediàtica sobre 
alguns malalts de porfiria. Així, per exemple, en alguns 
programes populars de la TV es va projectar la idea que 
els afectats de porfíria podrien exhibir un comportament 
com els dels vampirs cinematogràfics...

A dalt, el Dr Dolphin en 
una fotografia d'arxiu dels 
anys 90 del passat segle.

A baix, Norine Dresser. 
Fotografia procedent de   

<www.norinedresser.com>.
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Primera pàgina de l'article 
de Lawrence Kayton 

L' esquizofrènia
El Dr. Lawrence Kayton, de Chicago, va 
proposar una interpretació del vampir com 
un malalt d’esquizofrènia. El seu treball 
es va publicar al Journal of Youth and 
Adolescence  al desembre de 1972 amb el títol 
«The relationship of the vampire legend to 
schizophrenia» (vol.1, núm. 4, p. 303-314).
Segons Kayton el vampir és sovint un suïcida 
adolescent o un adult jove que furta el cor de 
les seves víctimes, principalment familiars, o 
bé les buida de sang. Com que no són massa 
estranys els suïcidis entre els adolescents 
esquizofrènics, acceptar admetre l'existència 
de l'atac sàdic del vampir seria una espècie de 
projecció del sentiment de culpa de la família 
en vers si mateixa o bé, la vivència d’una 
espècie de psicodrama inconscient alimentat 
per creences sobrenaturals.
Kayton justifica les fantasies del robatori 
de cors o de xuclar sang també en clau 
psicoanalítica. Així extreure el cor seria una 
manera simbòlica de demanar agressivament 
amor, mentre que drenar la sang de les víctimes 
es correspondria amb una forma d’expressar 
les necessitats orals de l’esquizofrènic.
Per a reforçar la seva tesi, Kayton exposa 
altres trets propis d’alguns esquizofrènics 
com l’alteració del ritme vigília-son, que 
explicaria el fet que els vampirs surtin de 
nit i descansi de dia; i, el temor de veure’s 
reflectit en els espills.
La crítica, al marge de les interpretacions 
psicoanalítiques, es centre que l’espectre 
de cadàvers susceptibles de convertir-se en 
vampirs és molt més ampli que no pas el 
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El Dr. Juan Góme Alonso, 
segons apareix en el seu 

llibre de 1995.

que ofereix Kayton; i ,en el cas dels vampirs històrics, sense cap indici 
general d’esquizofrènia. A més, els vampirs són cadàvers revinguts, no 
malalts que modifiquen els seus hàbits de son. Kayton sembla demanar 
que les famílies no siguin capaces de diferenciar l’abans ‒ un malalt viu 
amb un comportament aberrant ‒ i el després ‒ quan el mallat és mort i, 
per tant, susceptible d’actuar com un vampir‒. 
En certs contextos geogràfics els revinguts no poden reflectir-se i/o no 
tenen ombra. Però la por a veure’s reflectit és una aportació literària que 
apareix en el Dràcula de Bram Stoker.

La ràbia

Hipòtesis de la tesi doctoral «Rabia y vampirismo en la Europa de los 
siglos XVIII y XIX» defensada a la Universitat Complutense de Madrid el 
5 de novembre de 1991 pel neuròleg Juan Gómez Alonso. Una versió de 
la tesi va ser publicada en forma de llibre l’any 1995 pel propi autor (Los 

Còpia de l'acte de defensa 
de la tesi doctoral de 

Gómez Alonso.

vampiros a la luz de la medicina. Vigo: Neuropress ). 
La proposta es va donar a conèixer internacionalment 
arran del text «Rabies: A possible explanation for 
the vampire legend» (N eurology, vol. 51, núm. 3, 
setembre de 1998, p. 856-859). 
Segons aquesta hipòtesi les llegendes dels vampirs 
van aparèixer per a explicar el comportament 
d‘homes rabiosos. El símptomes de la ràbia 
serien molt semblants als atributs dels vampirs. 
El virus ataca el sistema nerviós central per a 
acabar provocant gran agitació i demència amb un 
comportament bestial. Durant els atacs la víctima no 
pot tragar i, de vegades, vomita sang. La llum brillant 
i els reflexes en miralls poden provocar-li espasmes. 
Alguns malalts ataquen a la gent i la mosseguen. Els 
homes afectats també poden veure’s abocats a una 
intensa activitat sexual o tenir erección doloroses 
que durin dies. 
Gómez Alonso també addueix que és una malaltia 
molt més comuna en els homes que en les dones 
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(proporció 7:1), encaixant amb el fet que la major part de vampirs són 
mascles. A més, aporta evidències d’una gran epidèmia de ràbia en gossos 
i llops entre 1721 i 1728 a Hongria, aproximadament el temps en que es 
van conèixer els casos històrics més famosos. Afegeix que la presència de 
persones i animals que mostren iguals símptomes explicaria les històries 
de vampirs que canvien de forma. I la ràbia també justificaria la llegenda 
que un vampir, en ser mossegat per un altre, el pot convertir al seu torn 
en un altre ésser equivalent. 

Primera pàgina de 
l'article de Juan 
Gómez Alonso.
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Però aquesta teoria mèdica, igual que les anteriors, no aporta un patró 
convincent a la literatura folklòrica ni als casos històrics perquè es 
refereix, en general, a comportaments vampírics que, com hem ja 
assenyalat comencen, després de morts i no poc abans. També cal indicar 
que un dels brots de vampirisme més extens va tenir lloc a Polònia i 
Rússia l’any 1693, abans de l’epidèmia de ràbia. No cal tampoc oblidar 
que els vampirs també es troben en la literatura medieval.
Gómez Alonso tampoc explica perquè dominen la llista d’éssers acusats 
de vampirisme aquells que han patit una mala mort (suïcides, assassins, 
perduts al mar, ...) i obvia totalment l’element de retorn sobrenatural 
present a les narracions. 


