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L’any
sense estiu
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

El 1816 l’estiu va ser un fàstic: feia
un fred que pelava i plovia cada
dos per tres, quan no nevava o
granissava. Llavors no existia
consciència que el clima estava
connectat planetàriament, i que
una cosa que passava a l’altre racó
del món tenia conseqüències als
antípodes. El 1816 van arribar a
Europa els efectes de l’erupció en
una illa d’Indonèsia del volcà
Tambora, i al Vell Continent el
sol apareixia amb comptagotes i
amb anèmia. Amb un temps així,
no és estrany que un dels desafia
ments literaris més famosos de la
història il∙luminés dos dels per
sonatges més lúgubres de la no
vel∙la: Frankenstein i el Vampir.
Ara es compleixen doscents
anys del seu naixement, i del que
ha passat als annals com l’any
sense estiu.
El Tambora és a l’illa de Sum
bawa, a Indonèsia; a 1.200 quilò
metres de distància de Java. El
1815 era el pic més alt de la regió,
més de 4.300 metres, però des
prés del 10 d’abril va quedar en
2.850. La causa: la brutal erupció
que va protagonitzar, la més gran
de la història de què es té cons
tància. L’explosió es va sentir fins
a Sumatra, a 2.000 quilòmetres
de distància. Els rius de lava es
van carregar tota la vegetació de
l’illa i la vida de la majoria d’habi
tants; i van causar tsunamis que
van assolar la zona. Els càlculs xi
fren les víctimes mortals en més
de 60.000. Però tot canvia amb el
temps, i avui Sumbawa no és fa
mosa pel seu volcà (per cert, en
cara actiu), sinó perquè és un pa
radís per als surfistes i refugi de
famosos per al seu descans, com
ho va ser al seu dia per a la prince
sa Diana de Gal∙les.
El sofre i les cendres van colo
nitzar l’estratosfera, i van acabar
arribant a Europa, que estava ci
catritzant de les guerres napoleò
niques. L’any següent, el 1816, el
sol era tènue, les pluges contínu
es i les temperatures anormal
ment baixes, tal com va quedar
recollit, per exemple, als dietaris
del baró de Maldà. Un estudi ci
entífic de l’any 2009 assenyala
que aquell estiu el termòmetre no
va superar a Espanya, un dels paï
sos més càlids del continent, els
15 graus. El que es va derivar
d’aquestes condicions va ser que
es van arruïnar les collites i, per
això, va esdevenirse la pitjor fam
del segle XIX i epidèmies com
el tifus.
Però el Tambora va tenir altres
conseqüències indirectes, fins i
tot culturals. La seva erupció és la
responsable fortuïta d’una de les
vetllades literàries més famoses
que es coneixen, i en la qual van
néixer dos personatges eterns, si
bé ombrívols: Frankenstein i el
Vampir, l’origen de Dràcula.
En aquell 1816, un grup d’aris
tòcrates anglesos va decidir pas
sar l’estiu a Suïssa, que llavors
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Fa doscents anys
van arribar
a Europa
les conseqüències
d’una erupció
volcànica
a Indonèsia,
que van modificar
el clima de
l’estació estiuenca

servia per a l’estiueig de les per
sones i no dels diners. Es van es
tablir a Villa Deodati, a Ginebra, a
la vora del llac Léman; una casa
aixecada per un teòleg però amb
reminiscències culturals, ja que
en diferents èpoques va acollir
John Milton i Honoré de Balzac.
La peculiar expedició estava
encapçalada per Lord Byron, i la
completaven l’amant del noble,
Claire Clarement; la seva germa
nastra Mary Wollstonecraft i la
seva parella, el poeta Percy Bys
she Shelley, que acabaria donant
el cognom amb què transcendiria
Mary. L’últim integrant d’aques
ta penya era el metge personal de
Byron, John Polidori.
Amb aquell temps, i com que
no s’havia inventat la televisió on
seguir els avatars de Joc de trons,
la nit del 16 de juny Lord Byron es
va treure de la màniga una mane
ra de divertir els seus contertuli
ans. Els va llegir històries de fan
tasmes alemanyes traduïdes al
francès i després els va proposar
un joc: escriure la narració més
esborronadora que se’ls ocorre
gués. Dos d’aquests relats han
passat a la història de la literatu
ra. Es van titular Frankenstein o el
modern Prometeu i El Vampir.
Tots dos busquen la immortalitat
i com esquivar la mort. En un,
unint retalls humans i endollant
los al corrent; l’altre, mossegant
tots els colls que se li posaven a
tret per lleparne la sang.
El primer conte va ser obra de
Mary Shelley, i finalment es va
publicar el 1818. Enquadrat en el
gènere de la novel∙la gòtica, narra
la peripècia del jove estudiant de
medicina suís Victor Franken
stein, obsessionat per descobrir

El volcà Tambora, encara actiu, a l’illa indonèsia de Sumbawa, avui paradís de

els secrets del cel i la terra. Per
desentranyar la veritable essèn
cia de l’ànima humana, el projec
te de metge uneix trossos de cos
sos disseccionats, per completar
un nou ésser de 2,44 metres d’al
tura, al qual acaba donant vida
amb una espurna elèctrica. En

comprovar la seva obra se’n pe
nedeix, però de res no li serveix,
perquè el monstre s’escapa i pro
voca una cadena de morts. El mi
te ha estat recreat fins a la sacietat
en la literatura i en el cinema,
amb més o menys fortuna i amb
més o menys humor, com en el
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La casa i els protagonistes. L’any sense estiu, Villa Deodati
va acollir un grup de literats que van anar-hi a descansar. Al
gravat es pot veure l’edifici. Al costat, Mary Shelley, que en
la vetllada literària que es va desenvolupar allà va crear el
monstre de Frankenstein. A sota, John Polidori, el metge de

Lord Byron, que va escriure El Vampir; el mite de la immortalitat gràcies a beure sang. Un tema que va ser arrodonit anys
més tard per Bram Stoker, a sota, amb la seva novel·la Dràcula, basada en un personatge real, Vlad Tepes, de Valàquia,
conegut com l’empalador
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“Un volcà pot
fer baixar la
temperatura 1ºC”
Marc Prohom, climatòleg
ANTONIO CERRILLO
Barcelona
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els surfistes

delirant film de Mel Brooks, que
a més dota l’humanoide d’irreba
tibles atributs sexuals.
Més curiosa és encara la intra
història d’El Vampir, publicada
l’abril del 1819, i del seu autor.
John William Polidori va venir al
món a Londres el 1795. Era d’as
cendència italiana (el seu pare,
Gaetano, va emigrar a Anglater
ra i va adquirir aquesta nacionali
tat) i amb antecedents literaris (el
seu avi va escriure un tractat
d’osteologia en vers i el seu pare
va ser secretari del poeta Vittorio
Alfieri). Va ser un brillant estudi
ant que es va llicenciar en medi
cina amb només 19 anys i que es
va doctorar amb un tractat sobre
el somnambulisme. Va conèixer
Byron, que el va contractar com
el seu metge personal i el va con
vidar a viatjar amb ell per Euro
pa, i va ser així com va arribar a la
vil∙la ginebrina.
Però una cosa és que coincidis
sin i una altra que se suportessin.
En realitat, Byron dubtada del ta
lent literari del metge, i tant
l’aristòcrata com Mary Shelley es
burlaven d’ell, que anomenaven
“el pobret Polidori”. I s’explica
que va crear El Vampir per retra
tar el seu pacient, que potser ad
mirava, però a qui amb prou fei
nes aguantava.
La qüestió és que Polidori va
escriure El Vampir, un relat sobre
un cavaller anglès que es creua
amb un ésser malèfic que perpe
tuava la seva existència bevent la
sang de dones joves. Però per tan
car el cercle de dissorts, John Po
lidori va haver de suportar que es
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Aquell any es va
produir una de les
vetllades literàries més
famoses de la història
E LS CON TER T U LI A N S

En una vil∙la suïssa
es van reunir Lord
Byron, Mary Shelley
i John Polidori
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Es van desafiar a
escriure relats: allà
van néixer el Vampir
i Frankenstein
C ON SEQÜ ÈN C I E S D E L V O LC À

El 1816 l’estiu va ser
fred i plujós: el clima
va causar males
collites, pestes i fams

posés en dubte l’autoria de la seva
obra emblemàtica, que alguns
malintencionats van atribuir al
seu il∙lustre pacient, Byron. Va
acabar tan malament com el seu
protagonista: es va suïcidar inge
rint àcid prússic el 27 d’agost del
1821.
Polidori no va ser ni el primer
ni l’únic que va escriure sobre
vampirs, però va contribuir a for
jar el personatge, dibuixat defini
tivament per Bram Stoker el 1897
a la seva novel∙la Dràcula. Un mi
te que, al contrari que Franken
stein, té una base real, ja que el
bevedor de sang té el seu fona
ment en un personatge que va
existir, el príncep Vlad Tepes, de
Valàquia, que, paradoxalment, no
es va fer famós per xuclar colls,
sinó per la seva afició a conver
ir els seus rivals en broquetes
humanes; les enfilava en pals
de baix a dalt, per la qual cosa es
va guanyar el seu sobrenom:
l’empalador.
Aquell 1816 va ser conegut com
l’any sense estiu. El temps va ser
un desastre, i, avorrits a la seva
vil∙la suïssa, un grup d’aristòcra
tes il∙lustrats van donar vida a dos
personatges emblemàtics de la li
teratura: Frankenstein i el Vam
pir. Podríem preguntarnos què
hauria passat si hagués fet bon
temps i les històries de fantasmes
s’haguessin canviat per passejos
sota el sol. Potser cap no hauria
sortit de la seva tomba, però les
cendres del Tambora van il∙lumi
nar mites lúgubres i immarces
cibles. Un any sense estiu, però
amb relats per a tota la vida.c

es grans erupcions han
enfosquit moltes vegades
el cel fins a reflectir la ra
diació solar i provocar descensos
de temperatures de fins a 1ºC. Ho
explica Marc Prohom, cap de cli
matologia del Servei Meteorolò
gic de Catalunya, autor de la tesi
Incidència de les grans erupcions
volcàniques en el clima de la pe
nínsula Ibèrica i Balears.
Quines erupcions han tingut
més impacte històricament?
En l’època recent, sens dubte
l’erupció del volcà Tambora,
d’Indonèsia, el 1815. És la que
més efectes climàtics va provo
car a escala global. Posterior
ment, el 1883, el volcà Krakatoa, a
Sumatra, va permetre un avenç
decisiu en el coneixement de les
relacions entre vulcanisme de
gran magnitud i clima, ja que ja
existien xarxes d’observació me
teorològiques per treure conclu
sions sòlides. Més recentment, el
volcà mexicà Chichón (1982) i el
filipí Pinatubo (1991) han permès
modelitzarne els efectes i aug
mentar la confiança de les pro
jeccions climàtiques.
El 1816, Europa no va tenir
estiu. Què sabem de l’erupció?
Va ser l’episodi més destacat pel
seu impacte sobre el clima global.
L’abril del 1815 va tenir lloc la
gran erupció del Tambora; va in
jectar gasos fins a una altura de
25 quilòmetres i va emetre 3,5 ve
gades més gasos que els que va

fruites no pogueren madurar per
manca de calor”.
Com influeixen les erupci
ons dels volcans en el clima de
la península Ibèrica?
El vulcanisme de gran magnitud
és un focus de canvi climàtic na
tural; i encara que és un fenomen
poc freqüent, els seus efectes són
perceptibles fins a dos o tres anys
després de l’erupció. Els princi
pals efectes a la Península es tra
dueixen en un descens de tempe
ratures generalitzat, de 0,4ºC de
mitjana anual, encara que aques
ta pot baixar més de 1ºC alguns
mesos després de les erupcions
volcàniques. Més significativa és
encara la reducció de la precipi
tació, sobretot els dos hiverns
postvolcànics. Per la seva localit
zació geogràfica, a la Península
influeixen les erupcions localit
zades a les zones intertropicals
(Indonèsia, Filipines i Amèrica
Central) i en latituds més septen
trionals (Alaska, Kamtxatka i Is
làndia, per exemple). El primer
grup provoca efectes climàtics
més duradors (23 anys), mentre
que el segon no supera l’any i mig
d’afectació.
Quan es va comprovar la in
fluència del vulcanisme sobre
el clima?
La primera prova científica es re
munta al 1783, amb l’erupció del
volcà islandès Laki, que va estar
en erupció set mesos. Els gasos i
aerosols emesos es van dispersar
sobre bona part d’Europa, van
generar una estranya “boira se
ca” descrita, entre d’altres, per
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Marc Prohom, fotografiat al Servei Meteològic de Catalunya

alliberar l’erupció més destacada
del segle XX, la de Pinatubo. Va
coincidir amb un mínim d’activi
tat solar que va accentuar el re
fredament.
Com va ser aquell estiu de
l’any 1816?, què en sabem?
Anòmalament fred i plujós a
Centreeuropa. A França i Suïssa
es va registrar una temperatura
mitjana 2,5ºC inferior a la nor
mal! A la península Ibèrica hi va
haver també un estiu fred, espe
cialment a Catalunya, però amb
precipitacions pròximes a la nor
malitat o fins i tot una mica infe
riors. Ramon Bolós, farmacèutic
d’Olot, escrivia sobre l’estiu del
1816 a la Garrotxa: “Es pot dir que
no féu estiu, a l’extrem que les

Benjamin Franklin, que residia
llavors a París, i també a Barcelo
na pel doctor Francesc Salvà.
Com incideixen els gasos de
l’erupció sobre el clima?
Els principals agents no són les
cendres, que es dipositen a terra
ràpidament; sinó els gasos rics en
compostos de sofre, que desen
cadenen reaccions químiques i
fortes alteracions energètiques.
Aquests gasos augmenten l’efec
te d’albedo; és a dir, tornen part
de la radiació solar a l’espai i, con
següentment, refreden la super
fície del planeta. També és deter
minant l’altura a què s’injecten
els gasos. Si superen la tropopau
sa (de 12 a 15 km), els efectes són
més grans.c

