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1 :: ORIENTACIONS Per al professorat

Aquesta guia didàctica pretén ser una eina per al professorat per consolidar a l’aula continguts presents en el text i 
en la posada en escena d’aquest text. Es proposen un seguit d’activitats de diferents tipus que, des d’un plantejament 
interdisciplinari i desenvolupant les competències bàsiques, han de permetre a l’alumne descobrir el valor i l’actualitat 
dels clàssics universals, per tot allò que tenen de mirall de l’individu i la col·lectivitat.

Resum argumental de la nostra adaptaciO

El jove Víctor Frankenstein, després de viure una infància feliç en la seva Ginebra natal, obsessionat per aconseguir 
els coneixements de la ciència i els secrets de la vida, es trasllada a la localitat alemanya de Ingolstad per estudiar 
Medicina. Allà, fruit de les investigacions que porta a terme, creu haver descobert la manera de donar vida a un ésser 
inert. Després de mesos de treball intens, els experiments de Víctor triomfen: aconsegueix donar vida a un ésser a 
partir de trossos de diferents cadàvers.

En veure la criatura monstruosa que ha creat, el jove Frankenstein s’espanta i fuig del laboratori. El monstre també fuig.  
El científic no pot suportar la situació que ha creat i cau greument malalt.  Més tard, torna a Ginebra, però el monstre 
va a cercar-lo.

Víctor Frankenstein decideix iniciar un viatge per donar caça la criatura. Quan el troba, el monstre li exigeix com a 
condició irrenunciable per no començar una nova cadena d’assassinats que creï una companya per a ell, ja que es troba 
sol perquè els éssers humans el rebutgen pel seu aspecte físic, sense tenir en compte els seus valors morals. Víctor 
accedeix finalment a aquesta petició i viatja a Anglaterra per començar a crear el nou ésser. No obstant això, ple de 
remordiments i de dubtes sobre allò que està fent, es nega a continuar, cosa que provoca la còlera del monstre, que el 
vigilava de prop. Aquest l’amenaça de venjar-se amb la persona que més vol: Elisabeth, la promesa de Víctor.

Víctor torna a Ginebra, on es casa amb la seva promesa. Sap que, més tard o d’hora, el monstre es presentarà per 
consumar l’amenaça que va fer, ell l’espera a l’aguait per matar o morir. No obstant això, el monstre eludeix aquesta 
vigilància, assassina la dona i fuig.

Com es veu a ell mateix com a culpable de la mort d’Elisabeth, jura destruir la seva creació. Per això, Víctor persegueix 
el monstre fins al Pol Nord, on, després de fracassar en l’intent de matar-lo, cau molt malalt. El recull el capità Walton, 
a qui conta tota la història just abans de morir. Llavors apareix el monstre, qui, penedit, explica els motius que l’havien 
portat a cometre crims horribles. Li assegura que ja no hi haurà més crims perquè ell mateix posarà fi a la seva tràgica 
existència.

L'autora

Mary Wollstonecraft Shelley va néixer a Londres el 1797. L’any 1816 es va casar amb el poeta Percy Bysshe Shelley. Als 
20 anys, va acceptar l’aposta amb Lord Byron d’escriure una història de fantasmes. D’aquesta manera Mary Shelley va 
escriure Frankenstein o el modern Prometeu, en què aborda la creació de l’ésser humà i mostra la seva preocupació per 
les conseqüències d’una ciència que ja es considerava imparable en aquella època. Dona d’una gran cultura, va escriure 
diversos llibres de viatges, de relats i de poemes, a més de quatre novel·les entre les quals cal destacar L’últim home 
(1826) i Lodore (1835), encara que cap d’aquestes va aconseguir la popularitat de Frankenstein. Va morir a Londres 
l’any 1851.

L’espectacle està dirigit a un públic familiar a partir de 7 
anys i a un públic escolar partir de 9, de manera que l’obra 
permet diferents nivells d’aprofitament pedagògic.
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Context de l’obra
En l’Anglaterra de principis del segle XIX s’operaven canvis 
de tipus econòmic, polític i social que, en el pla intel·lectual, 
van tenir com a conseqüència un moviment individualista 
i rebel, el romanticisme. Els inicis de la revolució industrial 
i els avenços que va suposar en els àmbits de la producció 
i les comunicacions van generar una sensació d’optimisme 
davant les il·limitades possibilitats de l’ésser humà en el 
desenvolupament científic.

La contrapartida d’aquests inicis d’industrialització va 
ser l’aparició de la mà d’obra barata, dels abusos, de 
la pobresa urbana. En el pla polític van sorgir ideòlegs 
radicals que s’oposaven a respectar les normes socials 
establertes, des de la inferioritat de condicions de la 
dona, fins al paper preponderant de la família. William 
Godwin, pare de Mary Shelley, estava en aquesta línia de 
pensament, com ho estaven la majoria de personatges 
que es reunien a les tertúlies de casa. Els romàntics van 
defensar a ultrança l’individualisme, les possibilitats de 
l’home que s’enfronta a unes normes de comportament 
que considera opressores com a única opció d’aconseguir 
la felicitat. Aquesta actitud comporta sovint la recerca de 
realitats diferents, o l’acceptació d’allò que és misteriós i 
desconegut com a part integrant de la realitat.

En aquest context social i cultural creix l’autora de 
Frankenstein. En la seva obra, escrita a l’edat de divuit 
anys, es reflecteixen les inquietuds de tota una generació, 
sobretot, les d’una jove que interpreta el món segons les 
seves pròpies idees, vacil·lants encara, i que no pot evitar 
plasmar les seves experiències personals. Així, els seus 
personatges posen de manifest realitats com ara el paper 
secundari de la dona en la societat del moment, la fe en 
la capacitat humana d’assolir objectius il·limitats, com la 
creació de la vida amb mitjans artificials, la crueltat i la 
injustícia derivades de la marginació social d’aquells que 
no se sotmeten a les normes, etc.

Espai i temps
L’acció de Frankenstein transcorre en diversos escenaris: 
Ginebra, Alemanya, Gran Bretanya i el Pol Nord. En tots ells, 
l’autora es prodiga en descripcions de paisatges naturals. 
Aquests paisatges cobren un protagonisme essencial en 
el llibre, ja que, com a bona romàntica, Mary W. Shelley 
fa referència constantment a la relació indissoluble 
que existeix entre la naturalesa i els estats d’ànim dels 
personatges, els quals poden arribar a sentir-se feliços 
enmig de la major de les desgràcies en contemplar la 
vida que reneix al bosc a la primavera o anhelar la mort 
amb més força que mai davant la contemplació d’una 
devastadora tempesta. Tant el doctor Frankenstein com la 
seva criatura són especialment sensibles a l’observació del 
paisatge, i l’autora tria deliberadament entorns familiars 
que pot descriure pròdigament (els Alps i, en concret, 
el Mont Blanc van ser llocs mítics per a la generació 
d’autors romàntics anglesos, possiblement pel contrast 
que suposaven amb el seu propi entorn natural).
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Tema i interes de l’obra
La història de Frankenstein ha estat motiu de moltes 
interpretacions ja que hi són presents els registres 
propis de la narració científica, del relat de viatges i de la 
novel·la de terror, tots al servei d’una trama central que 
planteja problemes universals, com són la creació de vida 
i les conseqüències que té i ha tingut al llarg de la història 
l’ús dels avenços científics, des del punt de vista técnic, 
religiós o moral.

La vivacitat de la narració converteix aquesta adaptació 
del mite de Frankenstein en un espectacle per a tots 
els públics que busca atreure tant als més joves, que 
potser  coneixen versions televisives del personatge del 
monstre creat per Frankenstein, com a un públic adult 
que possiblement tampoc no coneix la novel·la original. 

Es pot considerar tema principal de la novel·la la bondat 
natural de l’home i els efectes perniciosos que la societat 
pot produir-hi. Aquest mateix tema, reflectit en la reacció 
agressiva de la criatura davant el rebuig de què és víctima, 
enllaça amb un altre gran tema: l’enfrontament de l’ésser 
humà contra el seu creador.

Com a temes secundaris, apareixen el potencial 
il·limitat de la voluntat humana, que permet a Víctor 
aconseguir el seu objectiu i tot en contra de totes les 
previsions, la importància de la família i els amics per 
al desenvolupament de la personalitat; la supèrbia de 
l’home que el porta a voler competir fins i tot amb la 
pròpia naturalesa, el poder de convicció de la paraula, 
que encara que no permet al monstre guanyar-se l’afecte 
dels seus veïns, sí el porta a convèncer Víctor i a Walton 
de les seves bones intencions.

L’interès de l’obra té a veure, d’una banda amb el seu 
ritme trepidant i en l’estructura de conte de terror, però 
també amb els temes que apareixen a la història, entre 
els quals podríem destacar:

La intolerància cap als éssers diferents. #
La llibertat i la responsabilitat. #
L’ànsia de saber. #
L’enfrontament entre el saber científic i els  #

valors ètics.

La societat de l’època i l’actual davant els avenços  #
científics i tecnològics.

La força de la imaginació i la raó. #
Està escrit el destí dels éssers humans? #
El conflicte entre el creador i la seva criatura. #
El rebuig a la pena de mort. #
L’exaltació de l’amistat. #
El paper de la dona en la societat de l’època i en  #

l’actual.

La importància de la constància en el treball en  #
general i en el científic en particular.

Valors
L’obra posa en relleu una sèrie de valors humans, entre 
els quals destaca la justícia, bé com a denúncia dels fets 
o bé com un sentit moral imprescindible per respectar la 
vida i la llibertat. Però l’obra constitueix més que un relat 
de terror. És, alhora, una profunda alguna cosa l’ésser 
humà:  destaca tots els valors que el fan veritablement 
humà, necessitat d’afecte i amb necessitat i capacitat de 
comunicar afecte als seus semblants.

El monstre és una criatura desvalguda, abandonada 
a la seva sort. Els fets tràgics, les morts innocents, van 
sembrant la seva vida d’esdeveniments que necessiten 
una reparació, si no en el pla de la realitat, perquè no 
es pot retrocedir en el temps, si en l’evolució interna del 
propi individu. L’exaltació dels sentiments positius i la 
necessitat de justícia estan al servei d’aquesta reparació.

L’exclusió social i la discriminació són, per tant tractats en 
l’obra d’una manera evident. En el cas del monstre, la raó 
del rebuig és principalment l’aspecte físic, i l’aprenentatge 
lingüístic es revela en l’argument com un element de 
superació d’aquesta exclusió.
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El plaer del relat
La capacitat per inventar històries és una característica de l’ésser humà i molt present en els infants. És una 
activitat que els estimula perquè la gaudeix tant qui crea la història, els personatges, l’espai... com qui l’escolta. 
Hi ha diferents mecanismes o tècniques per crear històries i ara us en proposam un d’aquests, basat en l’atzar 
i en el fragment, de manera que el resultat potser també monstruós (i divertit).

Objectiu: Construir una història a partir de paraules obtingudes a l’atzar.

Activitat: Es dividirà el grup aula en grups més petits i cadascun dels grups haurà de retallar paraules 
dels titulars d’un diari. Hi ha d’haver tot tipus de paraules: substantius, verbs, adjectius, preposicions, 
expressions fetes... Els diferents grups s’intercanviaran les paraules retallades i hauran de construir un 
microrrelat amb les paraules que els ha tocat. Aferraran les paraules en un foli per deixar el relat escrit.

Esbossem a continuació diverses línies d’activitats per a l’aprofitament didàctic de la 
representació, obertes a la interpretació i adaptació per part del professorat, i amb 
la intenció que puguin ser utilitzades des de diferents àrees. 

Els contes de terror
La por és una sensació molt curiosa. A tots ens atrauen les històries que contenen elements tenebrosos, però 
alhora defugim les situacions que no controlem. Podem reflexionar amb els alumnes sobre això. La por és 
una reacció d’alerta que produeix el nostre cervell com un senyal d’alarma. No obstant això, quan sabem que 
el terror no és real sinó que forma part d’una ficció, resulta atractiu i ens posa en contacte amb els nostres 
instints. Tots tenim por d’alguna cosa, i explicar-ho és catàrtic, relaxant i plaent. Expliquem històries de por per 
conjurar i augmentar la nostra confiança i autoestima.

Objectiu: Identificar i analitzar els mecanismes de funcionament de les històries de por.

Activitat: Proposarem als alumnes que demanin a casa que els contin aquelles històries de por que 
més recorden de quan eren infants. A l’endemà, en petits grups, cadascú contarà una de les històries que 
els han contat. En haver contat tothom una història de por, el mestre proposarà treballar en comú alguns 
aspectes com: Ens agraden les històries de por? Per què? Què és allò que ens fa por? Per què? A tothom 
li fa por el mateix? Hi ha diferències culturals? Quins aspectes comuns té allò que ens fa por? Com 
podem enfrontar-nos-hi? Per fer-ho, podríeu elaborar un qüestionari que servís de referència i anotar a 
la pissarra tot allò que es comenta, de manera que finalment tendreu un “mapa conceptual de la por” 
que poden reproduir en un full DINA3, completar amb definicions i il·lustrar. Per completar l’activitat, els 
alumnes podrien comentar el mapa amb els de ca seva.

2 :: activitats per a educacio PRIMARIA
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La creacio fragmentada: El collage, el cadaver exquisit, 

l
,
apropicionisme i el remix

Gairebé mai la creació sorgeix del no-res. Víctor Frankenstein selecciona les diferents parts del cos del monstre 
perquè la seva creació tingui les característiques que li interessen (força i resistència), encara que signifiqui 
renunciar a altres (la bellesa i la intel·ligència). Existeixen nombroses tècniques artístiques que podem posar 
en pràctica a classe per crear una obra artística a partir de la fragmentació. Al collage creat pels cubistes i 
el pop art i el cadàver exquisit dels surrealistes, cal afegir el procediment d’apropiar-se d’elements d’altres 
obres d’art o de la cultura popular, l’apropicionisme, i la revolució de la remescla, que avui dia està canviant 
el concepte de creació a través de les possibilitats que permeten les noves tecnologies.

Objectiu: Combinar elements de text i/o imatges per crear altres realitats

Activitat: A partir dels procediments esmentats abans proposarem als alumnes crear el seu propi 
monstre. Primer, podeu comentar i fer una lectura d’imatges d’obres d’art fetes amb aquests procediments. 
Arran d’aquesta lectura, podeu provar de definir-los entre tots i finalment optar per un d’ells per crear 
un monstre. Seria interessant fer-lo de mida natural, sobre un paper continu, per exemple, per reforçar 
l’efecte que causarà la imatge resultant.

Els l mits de la ciencia
El doctor Frankenstein és un científic que actua pensant en superar, a través de la ciència, barreres que 
millorin la vida dels homes. Aquesta és un actitud, i una voluntat també, pròpia del segle XVIII i XIX, que 
caracteritza la idea de progrés i que entrà en crisi en el segle XX quan, recordant les bombes d’Hiroshima i 
Nagasaki i analitzant la crisi energètica dels 70, es qüestiona si l’avenç científic ho justifica tot. Amb aquesta 
activitat es pretén que l’alumne reflexioni activament sobre l’ètica a la ciència.

Objectiu: Jutjar el valor de ciència i els seus límits.

Activitat: Els alumnes es posaran en el lloc del científic i triaran un projecte, el que els sembli més 
important realitzar pel bé de la humanitat i d’ells mateixos. Hauran d’exposar als seus companys quin 
invent o descobriment els agradaria dur a terme, per què i què esperarien rebre a canvi. Els més 
agosarats poden fins i tot esbossar els passos que haurien de donar per assolir aquest objectiu en el 
futur.
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El valor de l
,
amistat

En la segona carta de Robert Walton a la seva germana, apareix una menció a la necessitat que té el navegant 
d’un amic, necessitat que es veu satisfeta en conèixer a Víctor Frankenstein, tal com ell mateix expressa en la 
quarta carta. 

Objectiu: Reconèixer les qualitats de l’amic i de tot allò que dóna valor a l’amistat.

Activitat: Els alumnes pensaran en la importància que té per a ells la figura de l’amic/a i ho expressaran, 
tal com fa el primer narrador de Frankenstein, en una carta que podran dirigir a qui vulguin (pot ser a 
una germana, com en el cas de Walton, o directament a l’amic en qüestió, si és que consideren que ja 
el tenen).

El monstre es el diferent. Discriminacio i minories
El personatge del monstre (o la criatura, com és denominat en la novel·la original) és considerat culpable abans 
de cometre qualsevol acció reprovable. El seu aspecte, origen i manca de capacitat lingüística provoquen la 
seva marginació. No és difícil establir paral·lelismes amb la situació amb què es pot trobar un immigrant que 
acaba d’arribar a un país desconegut, o amb la discriminació que poden patir aquells que pateixen alguna 
deficiència física o psíquica.

Objectiu: Identificar allò que ens diferencia i allò que ens iguala.

Activitat: Proposar als alumnes un debat per reflexionar sobre el lema: “Tots som iguals. Tots som 
diferents”.

Com i per què s’exerceix discriminació cap a ell per part de la majoria? #
És inevitable que sigui així? #
Quins mecanismes ètics i de conscienciació caldria activar perquè això no succeís? #
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.loqui amb les actrius

Activitat
Amb l’experiència d’haver assistit a altres funcions de teatre, prepareu algunes preguntes per al col·loqui amb 
les actrius que es farà immediatament després de la representació. Redacteu les preguntes en petits grups. És 
convenient nomenar un portaveu (o portaveus) que s’encarregui de transmetre les preguntes del grup.

A continuació us proposem algunes qüestions com a exemple, no és una llista tancada, descarteu o afegiu altres 
preguntes.

sobre l’adaptacio de la novel.la al lenguatge teatral

Quines dificultats heu trobat per adaptar la novel·la? #
Qui pren la decisió de triar una obra en concret? #
Com plantegeu la presència dels “dos” protagonistes: Víctor / Monstre, narrador de la història? #
Què teniu en compte quan elimineu episodis, o quan afegia algun element que no està en l’original? #

Sobre la representacio

Fixeu-vos en tots els elements propis del llenguatge teatral; seria convenient que us repartíssiu la feina i cada 
membre del grup es fixés especialment en algun aspecte: música, so, il·luminació, vestuari, escenografia...

Què senten els actors en el moment d’interpretar el personatge? #
Quant de temps us ha portat la preparació de l’obra i, concretament, els assajos? #
Poden els actors improvisar en algun moment? Surt bé quan improvisen? #
Es marca d’alguna manera el moviment dels actors en escena? #
Com senten els actors la presència del públic? #
El director deixa marge als actors o concreta tot el que han de fer? #
Qui pren les decisions sobre vestuari, música i so? #

A aquestes qüestions, que portareu anotades, podeu afegir tots els que se us ocorrin en el moment de la 
representació.

3 :: col
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TiTOLS DE CReDIT:
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Consulteu el web de l'espectacle amb informacio actualitzada en quatre idiomes (catala,  #
castella, frances i angles) sobre el muntatge i les seves gires:

Gaudeix de la lectura del text: #
 Cerdà, Josep R.: Víctor i el monstre (Frankenstein). Palma de Mallorca: Òrbita Edicions, 2012.

Intèrprets Marissa Nolla / Elena Gómez Zazurca
Música original Jaume Manresa
Espai escènic Nacho Gómez
Titelles Agustín Pardo
Disseny gràfic Agustín Pardo
Disseny web Carmen Laín
Video Ramón Día & Cinètica
Producció  Esencia Producciones
Distribucció Zazurca Artes Escénicas
Dramatúrgia i direcció Josep R. Cerdà

www.zazurca.eu/victor-y-el-monstruo/
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