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Pàgina anterior: Retrat procedent de l'Strand Magazine número. 28 
(pàg. 392), realitzat a partir d'una foto de W. & D. Downey, mort  l'any 
1881.

Sabine Baring-Gould i 
The Book of Were-Wolves, being an 

account of a terrible superstition

Nota biogràfica

Sabine Baring-Gould va néixer a la parròquia de Sant Sidwell, 
Exeter, el 28 de gener de 1834. Ell era el fill gran i hereu d’Edward 
Baring-Gould (1804-1872), senyor de la casa de Lew Trenchard. 
El seu pare, la carrera professional del qual es va desenvolupar a 
l’East Índia Company, va patir un accident de carruatge que el va 
obligar a retirar-se prematurament. Però cansat de l’enrenou de 
Londres, el seu progenitor es va dedicar a viatjar per tot Europa 
en companyia de la seva esposa i del seu petit plançó, que 
només tenia tres anys. A causa d’això la major part de la seva 
educació va estar en mans de professors particulars convertint-
se en políglota. 
El 1852 va ser admès a la Universitat de Cambridge, graduant-
se en Arts el 1857, i obtenint tres anys després un mestratge en 
Arts el 1860 al Clare College de Cambridge. Entre 1857 i 1864 va 
ensenyar a l’internat Hurstpierpoint College, on era responsable 
de diversos temes, especialment en llengües i en ciència.
L’any 1864 li fou assignada la parròquia de Horbury Bridge, a 
West Riding de Yorkshire. Estant aquí va publicar The Book of 
Were-Wolves, being an account of a terrible superstition (1865). 
Posteriorment, es traslladà a Dalton, a prop de Thirsk. Es casà 
el 1868 amb Grace Taylor, matrimoni que va durar fins a la seva 
mort, 48 anys més tard. Quan va enterrar la seva dona al 1916, 
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va fer gravar a la seva làpida el lema llatí Dimidium Animae Meae 
(“La meitat de la meva ànima”).
Baring-Gould va esdevenir rector de East Mersea a Essex el 
1871 i va passar deu anys en aquest lloc. El 1872 el seu pare va 
morir i va heretar les propietats de la família a Lew Trenchard, 
Devon, que incloïa la possibilitat d’administrar parròquia de 
Lew Trenchard. Quan el lloc va quedar vacant en 1881, es va 
anomenar a si mateix per al lloc, convertint-se en pastor, així 
com hisendat. Va morir l’any 1924. 

Imatge de Sabine Baring-Gould als 35 anys. Feia uns 4 anys que 
havia publicat The Book of Were-Wolves.

Fotografia procedent de Strand Magazine, núm. 28, p. 392.
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Com autor va escriure més de 200 obres literàries i va redactar 
dos llibres sobre temes musicals tradicionals. També fou autor 
de Curious Myths of the Middle Ages, publicada en dues parts 
entre 1866 i 1868.

El llibre dels homes llop.
Informació sobre una superstició terrible

The Book of Were-Wolves, being an account of a terrible 
superstition comno és un llibre científic en el sentit actual. Ara 
bé, és el primer assaig modern sobre la licantropia i és un intent 
seriós de separar  la mitologia, el folklore i la superstició de la 
medicina i les ciències experimentals. Fou publicat per l’editorial 
londinense Smith, Elder and Co. I va tenir un cert impacte en 
els ambients acadèmics interessats en la temàtica contribuint 
a activar la recerca sobre aquest tema. I fou un precursor a 
destacar el paper dels homes llop en les sagues escandinaves, 
dedicant-hi dos capítols del llibre. En aquest número de L’Upir 
s’ofereix el primer: L’home llop al nord.
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Malgrat això que s’ha dit, i que l’obra no s’ha de considerar 
moralista, l’autor està interessat a mostrar com la licantropia 
coincideix amb fosques passions humanes com ara la violència 
i la crueltat. Naturalment, aquesta visió resulta avui acrònica 
si hem de creure estudiosos com Claude Lecoteaux que ho 
interpreten, com el vampirisme, sota la perspectiva  d’una ànima 
doble o més complexa. 
Li apassionaven els temes sobrenaturals i en general allò que ara 
anomenen folklore tradicional. Això és força evident en aquest 
llibre, així com també el seu amor a la literatura, com s’observa, 
per exemple, en l’estil de redacció i el luxe de detalls en fets 
truculents com els de Jean Granier.

Contingut del llibre

1. Introducció. 
2. La licantropia entre els antics
3. L’home llop al nord
4. L’origen de l’home llop escandinau
5. Els homes llop a l’Edat Mitjana
6. Un capítol d’horrors
7. Jean Grenier
8. Folklore sobre els homes llop
9. Causes naturals de la licantropia
10. Origen mitològic del mite de l’home llop. 
11. El mariscal de Retz. 1. La investigació dels càrrecs.
12. El mariscal de Retz. 2. El judici.
13. El mariscal de Retz. 3. Sentència i execució. 
14. Un home llop de Galítsia.
15. Un cas anòmal. La hiena humana
16. Sermó sobre els homes llop. 

     Josep Fígols


