
Mary W. Shelley

El jove Víctor està obsessionat 
a crear vida de manera 
artificial. A partir de diferents 
peces, aconsegueix crear un 
ésser monstruós. Però Víctor, 
horroritzat, s’allunya d’aquell 
monstre que es converteix en 
un ésser solitari i terrible. 

 1. L’Odissea
Homer

 2. Don Quixot 
Miguel de Cervantes 

 3. El viatge de Gulliver a Lil•liput 
Jonathan Swift 

 4. L’illa del tresor 
Robert L. Stevenson 

 5. Romeu i Julieta
William Shakespeare 

 6. El jove rei Artús
Popular

 7. Frankenstein
Mary W. Shelley

 8. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell 

 9. La volta al món en 80 dies 
Jules Verne

 10. El geperut de Notre-Dame
Victor Hugo
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Víctor Frankenstein va néixer a Itàlia, on 
els seus pares estaven de viatge, però de 
seguida es va traslladar a Suïssa. Allà va 
viure una infantesa molt feliç amb la seva 
família.

Era el més gran de tres germans i tenia 
també una germana adoptiva que es deia 
Elisabeth. En Víctor i l’Elisabeth es van 
estimar molt des d’un principi i 
van tenir sempre molt bona relació.

De ben petit, el jove Frankenstein 
demostrava ja un interès molt especial per 
la ciència. El tema que més li interessava era 
com es creava la vida.



En Víctor passava el temps pensant en els 
misteris del món i de la vida. 

Als disset anys, quan estava a punt d’anar-se’n 
a la universitat, la seva mare va caure malalta. 
Per desgràcia, els metges no van poder salvar-li la 
vida.

Abans de morir, la dona va dir:
–Víctor, em faria molt feliç que d’aquí a uns 

quants anys et casessis amb l’Elisabeth. Sou 
ànimes germanes.

En Víctor i l’Elisabeth, que s’estimaven en 
secret, hi van estar d’acord. 

Després d’enterrar la seva mare, el jove 
Frankenstein se’n va anar a la universitat a 
estudiar ciències.


