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L’arribada d’Elizabeth

Victor Frankenstein va néixer a Ginebra,
una ciutat de Suïssa, 
en una família distingida i respectada.
El seu pare, que havia estat un jutge famós,
es va casar ja gran i va deixar de treballar 
per dedicar-se a la seva esposa 
i a l’educació dels fills.

Victor tenia dos germans més petits
i era un nen molt feliç.
Un bon dia, quan tenia deu anys, 
els seus pares van decidir donar-li 
una notícia important:

En un judici, 
el jutge és 
qui diu si la 
persona acusada 
és culpable o 
innocent, de 
manera que li 
imposa un càstig 
o la deixa 
en llibertat.
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—Victor, fill meu, ja saps que la meva germana
es va morir fa uns quants mesos –va dir el pare.

—Sí, pare, i em va saber molt de greu per la seva filla,
la cosina Elizabeth –va fer el nen.

—Doncs bé, el teu oncle es vol casar 
amb una dama italiana.
M’ha escrit per demanar-me 
que ens fem càrrec d’Elizabeth.

—L’adoptareu? Serà la nostra germana, ara?

—No, Victor –va somriure dolçament la mare–.
Ens farem càrrec de la seva educació i viurà aquí, 
però continuarà sent només la teva cosina.

Al cap d’algunes setmanes, el pare de Victor
va anar a Itàlia a buscar Elizabeth.
El dia que tots dos van arribar a casa 
dels Frankenstein, van celebrar una gran festa.
Elizabeth era una nena preciosa, 
alegre i dolça de tracte.
Tothom de la casa, tant la família com el servei,
van estimar-la de seguida.
Va ser una bona companya de jocs
per als germans petits, Ernest, de sis anys, 
i William, que en tenia un.

Adoptar és 
fer entrar dins 
la família, de 
manera legal, 
un infant nascut 
d’uns altres pares, 
considerant-lo 
com a fill propi. 

El servei és 
el conjunt de 
persones que fan 
les feines d’una 
casa que no és 
la seva (cuinar, 
rentar la roba, 
fer els llits, servir 
la taula, etc.).
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~ Frankenstein o el modern Prometeu ~

Elizabeth era la nina dels ulls de la mare,
que desitjava que, quan fos gran, 
la nena es casés amb Victor.

El pare els deixava llegir els llibres 
de la seva biblioteca; no els en prohibia cap. 
Victor preferia els d’història, mentre que Elizabeth 
triava les novel·les d’aventures i d’amor.

El noi passava també moltes hores amb Henry 
Clerval, el seu millor amic de l’escola. 
A Victor li agradaven molt les ciències.
Sobretot des que un bon dia, quan tenia quinze anys,
va veure que un llamp queia sobre un roure
i el cremava completament.

—Pare –va preguntar, encara tremolós–,
com és que un llamp ha pogut destruir un arbre?

—Perquè és una descàrrega elèctrica
tan gran i potent que, allà on cau, ho crema tot.

Aquell fet va fer néixer, en Victor,
un gran amor pel coneixement,
de manera que va començar a fer-se preguntes
sobre la vida i sobre el món.
A partir d’aquell moment, es va dedicar a buscar-ne 
la resposta en els llibres.

Ser la nina dels 
ulls d’algú vol 
dir ser el seu 
preferit.
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Amb el seu pare van construir un petit aparell elèctric
i van aconseguir atreure els llamps
fent voleiar estels de filferro.

En una ocasió, el senyor Frankenstein el va inscriure 
en unes conferències que es feien a la ciutat.
Hi parlaven els científics de més renom del país.
Però Victor es va posar malalt, de manera que 
només va poder assistir a la darrera sessió, 
que tractava de química i que li va despertar 
un viu interès per aquesta matèria. 

Així va ser la seva infantesa i adolescència: 
plena d’amor i alegria.

El temps passava, i Victor era molt feliç, 
envoltat de la família i els amics que l’estimaven.
Sabia alemany i grec antic, a més de llatí i anglès.
Havia llegit tots els llibres de ciència dels autors grecs
i llatins de l’extensa biblioteca del seu pare.

Poques coses tristes traspassaven els murs
de la mansió dels Frankenstein.
El pare s’encarregava de l’educació dels fills,
i la mare els duia l’alegria i els jocs 
que necessitaven per créixer feliços.
Però aquesta felicitat es va acabar de cop
quan una terrible desgràcia va caure sobre la família.

Un filferro és un 
fil metàl·lic molt 
prim, que es pot 
doblegar.

Una persona té 
renom quan té 
fama, quan és 
molt coneguda.


