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A Mary W. Shelley, dos segles després 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did I request thee, Maker, from my clay 

Te mould me man? Dic I solicit thee 

From darkness to promete me? 

    

    John Milton Paradise Lost 

 

 

És que vaig demanar-vos, Creador, que  

de l’argila 

Em modeléssiu home? És que vaig                         

sol·licitar-vos 

Que m’aixequéssiu de la foscor? 

   

John Milton El paradís perdut 
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SINOPSI 

Aquest treball de recerca té com a objectiu principal l’anàlisi i comparació de 

tres grans novel·les de ciència-ficció escrites el segle XIX: Frankenstein de 

Mary W. Shelley, El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis 

Stevenson i L’Home invisible de H.G. Wells. A més, es compara la novel·la de 

Frankenstein de Mary W. Shelley amb la pel·lícula Blade Runner, dirigida per 

Ridley Scott. Es treballen els límits ètics de la ciència mitjançant citacions 

d’aquestes quatre obres de ciència ficció, que tenen el mateix fil argumental: la 

creació d’éssers per part de científics. Ens tots els casos, els científics s’han 

obsessionat en les seves investigacions i s’han adonat massa tard que el 

resultat de les seves investigacions se’ls ha escapat de les mans. D’aquí, l’altra 

reflexió plantejada en el treball: els éssers creats són humans o són monstres, 

o tal vegada els monstres són els científics? 

 

ABSTRACT 

The main goal of this research project is the analysis and comparison of three 

great science fiction novels which were written in the 19th century: Frankenstein 

by Mary W. Shelley, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert 

Louis Stevenson and The Invisible Man by H. G. Wells. Moreover, the novel by 

Mary W. Shelley –Frankenstein– is compared with the film Blade Runner, which 

was directed by Ridley Scott. Science ethical limits are studied in these four 

science fiction works, which all of them have the same story line: the creation of 

beings by scientists. In all the cases scientists are obsessed with their research 

and they realise too late that their research is out of control. One of the 

reflections in the project is the following: Are the created beings human or 

monsters? Or are the scientists monsters? 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest treball vull estudiar, a partir de l’obra Frankenstein, de Mary W. Shelley, 

publicada l’11 de març de 1818, els límits de la ciència i l’ètica dels investigadors. A 

més, per a un major aprofundiment, ho compararé amb L’estrany cas del Dr. Jekyll i 

Mister Hyde de Robert Louis Stevenson, publicada el 5 de gener de 1886, L’home 

invisible, de H.G Wells, publicada l’any 1897, i en un apartat a part em reflexionaré 

sobre Blade Runner de Ridley Scott, pel·lícula estrenada l’any 1982, basada en la 

novel·la Blade Runner. Els androides somien xais elèctrics?  de Philip K. Dick. 

 

He escollit aquest tema ja que durant el primer curs de batxillerat, a l’assignatura de 

Literatura Universal, vam llegir moltes obres clàssiques importants per a la literatura. 

Frankenstein va ser una de les que vaig llegir. Sorpresa per les inquietuds i 

emocions que em va transmetre, vaig decidir que seria la font principal del meu 

treball de recerca. A més, és considerada la creadora del gènere literari de la 

ciència-ficció. Luis E. Íñigo Fernández diu en el seu llibre Breve historia de la ciencia 

ficción: “Para la inmensa mayoría de los investigadores del fenómeno, la ciencia 

ficción ve la luz del día que llega a los por entonces poco nutridos anaqueles de las 

librerías una obra auroral, uno de esos libros únicos que marcan con nitidez un antes 

y un después en la historia de una disciplina o un género artístico: Frankenstein”1 

 

Arran de la lectura de Frankenstein vaig decidir continuar llegint novel·les del mateix 

gènere i vaig decidir dedicar el treball de recerca a un estudi en profunditat de tres 

novel·les de ciència-ficció del segle XIX. 

 

L’objectiu principal del treball és analitzar, reflexionar i comparar en aquestes obres 

pioneres els límits de la ciència i de l’ètica a l’hora de crear éssers: fins on pot arribar 

la ciència, quins són els seus límits, quin impacte social causen els avanços 

científics. A més, reflexionar sobre si és ètic acceptar aquest tipus de creació de 

vida, sobre si els científics han de poder crear éssers com si fossin déus; compararé 

les obres i els dilemes morals amb què es troben els seus protagonistes. 

                                                           
1 Íñigo Fernández, Luis E. Breve historia de la Ciencia Ficción, p.15-16 
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El treball es basa en dos temes principals: el primer és una reflexió sobre els límits 

de la ciència a partir de les tres obres anteriorment esmentades i el segon planteja si 

aquests nous éssers es poden considerar éssers humans o no; si aquestes criatures 

creades per homes són éssers humans o monstres o tal vegada el que passa és que 

els monstres són aquests científics?  

 

Els temes que no tractaré en el treball són, per exemple, la relació dels personatges 

amb la naturalesa, els simbolismes o els viatges dels personatges.  

 

L’estructura del treball està dividida en diverses parts: la primera és la introducció del 

treball –en què exposo perquè vaig triar de fer aquest treball de recerca i  com el 

treballaré–; seguidament hi ha la presentació de les obres –en què treballaré el 

gènere literari, els autors i les obres–, a continuació la presentació cultural –on 

contextualitzaré el moment polític i social en què es van escriure i la influència que 

van exercir en aquestes obres–, i després exposaré els dos grans apartats: Els límits 

de la ciència, ciència i responsabilitat –on reflexionaré sobre el tema aportant cites 

extretes de les obres treballades i arguments diversos– i el segon gran apartat en 

què es planteja si aquest éssers són éssers humans o són monstres.  

 

A més, he inclòs un altre apartat en què parlaré de la pel·lícula Blade Runner, que 

planteja simbòlicament el conflicte de l’home amb la màquina, conflicte que apareix 

també en Frankenstein, obra a la qual també em referiré en aquesta part. Per 

acabar, el darrer apartat és la conclusió, apartat en què sintetitzaré els aspectes més 

rellevants del treball i on valoraré els resultats finals del projecte.   

 

La metodologia del treball consta de diferents fases. En primer lloc, vaig llegir les 

obres i em vaig documentar sobre la temàtica. Seguidament, vaig buscar informació 

sobre la ciència i sobre els autors de les obres treballades; a títol d’exemple, vaig 

mirar dos capítols de la sèrie de documentals anomenada “Profetas de la ciencia 

ficción” dirigida per Ridley Scott –director de la pel·lícula Blade Runner- El primer és 

el documental dedicat a Mary W. Shelley, autora de Frankenstein o el Prometeu 
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modern, i el segon és el documental dedicat a H. G. Wells, autor de L’home  

invisible. 

 

Com que és un treball ampli, em va costar molt decidir en què em volia centrar i 

treballar. Finalment, quan em vaig decidir a comparar i analitzar els límits de la 

ciència i l’ètica dels científics en aquestes obres, vaig començar a rellegir-les i a 

redactar el treball. 
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2. PRESENTACIÓ DELS AUTORS I DE LES OBRES 

2.1 Frankenstein de Mary W. Shelley 

Mary Wollstonecraft Shelley2 neix el 30 d’agost de 1797 al barri londinenc de Somers 

Towers Londres. Era filla del filòsof i escriptor William Godwin i de l’escriptora 

feminista Mary Wollstonecraft, que va morir 11 dies després del seu naixement. Tant 

el pare com la mare formaven part d’un destacat grup d’artistes i pensadors radicals 

que es reunien a la llibreria de Joseph Johnson i mirava d’implantar a Anglaterra les 

idees de la Revolució Francesa. Va rebre una educació avançada per part del seu 

pare i va adquirir coneixements que van ser base de la seva intel·lectualitat. Shelley 

va créixer en l’època anomenada la Revolució científica, una època d’avanços 

tecnològics sense precedents. Sentia sempre les converses del seu pare amb 

filòsofs, escriptors, científics i intel·lectuals, que parlaven sempre d’assumptes de 

l’actualitat i així va anar adquirint coneixements diversos. La mort de la seva mare la 

va marcar des del seu naixement. Es refugiava al cementiri, volia contactar amb la 

seva mare, estava obsessionada. Sembla que hi anava sovint a llegir ia somiar. 

Amb 16 anys, es va escapar amb el seu amant, el poeta Percy Bysshe Shelley, que 

estava casat amb una altra dona, a França i Suïssa. Es quedà embarassada però el 

nadó, en néixer prematurament, mor a les dues setmanes de vida. Shelley l’intentarà 

reviure amb foc. 

Anys després, passarà l’estiu en un llac prop de Ginebra, on va escriure la seva obra 

més important; Frankenstein o el Prometeu Modern, publicada el 1818 i emmarcada 

en la tradició de la novel·la romàntica i gòtica. 

Als vespres a Ginebra es reunien ella, Percy Bysshe... a la residència d’estiu del 

poeta britànic lord Byron3... al voltant de les flames d’un foc i s’explicaven històries 

de fantasmes i de por. Aquestes històries van incitar-los a crear cadascú una història 

terrorífica basada en algun fet sobrenatural. 

                                                           
2 Profetas de la ciencia ficción: Mary Shelley, documental dirigit per Ridley Scott. 
3 Lord Byron (1788-1824) va ser un dels poetes romàntics anglesos més importants, famós pel seu 

esperit aventurer i idealista. 
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Mary Shelley volia crear una historia convincent, volia estar a l’altura dels seus pares 

i gràcies a un somni4, va tenir la inspiració clau per escriure el llibre: un home 

científic que havia creat vida.  

Com que no sabia com seria rebuda l’obra, Mary Shelley va publicar la seva obra de 

forma anònima el 1818 – dedicant-la al seu pare, tot i que s’hagués escapat de casa 

i que no es parlessin– i va esperar a veure com responia el lector, perquè les dones 

en aquella època sovint temien que aparegués el seu nom escrit. Frankenstein es va 

convertir de seguida en un èxit; la gent en parlava com si tothom l’hagués llegida. 

L’única veu que dissentia de l’aclamació general va sorgir del Quaterly Review, una 

publicació conservadora que, creient que el llibre havia estat escrit per Percy 

Shelley, el va estigmatitzar com a obra que provenia “d’un home que ataca tot allò 

que té d’antic i venerable les nostres institucions religioses i civils”.  

Va ser tan popular que el 1831 Mery Shelley es va donar a conèixer com a autora de 

l’obra i a partir d’aleshores en totes les seves obres posava “de l’autora de 

Frankenstein”. 

De fet, el pròleg del llibre està escrit íntegrament per Percy Shelley, el marit de 

l’autora. En aquest pròleg cita el metge anglès Erasmus Darwin (1731-1802), un 

científics molt reconegut a l’època, amic de la família i avi de l’evolucionista Charles 

Darwin (1809-1882).  

En l’edició del 1831 hi ha una introducció de l’autora, com a preàmbul a la tercera 

edició de la novel·la, molt revisada respecte a la primera, on diu que no deu al seu 

home el suggeriment de ni una sola idea, ni tan sols d’un sentiment, tot i que 

reconeix que sense la seva instigació no hauria pres mai la forma en què es va 

presentar al món. 

Segons Quim Monzó5, l’edició de 1831 va ser revisada, però no tant per polir-ne 

l’estil –com deia l’autora– sinó per refinar, ensucrar i descafeïnar personatges i 

situacions. Com ha fet notar Leonard Wolf a The Annotated Frankenstein, Mary W. 

                                                           
4 El tema del somni pot ser real o un recurs basat en una captatio benevolentiae (esforç a l’inici de 

l’obra per crear una actitud positiva i bona predisposició del lector). 
5 Nota sobre el text triat per a la traducció. Frankenstein de Mary W. Shelley. Ed. L’Esparver. Autors 

Clàssics. 



11 

 

Shelley era, l’any 1831, “una vídua respectable que s’esforçava per aconseguir 

encara més respectabilitat”. 

Després d’acabar Frankenstein, Mary Shelley va anar a viure a Itàlia amb Percy 

Shelley, on van viure a diversos llocs i van tenir fills, però tots van acabar morint i el 

seu home també, de manera que quedà vídua amb vint-i-cinc anys. Mary va restar 

abatuda molt de temps pel dolor. Tenia un pensament molt negatiu. Creia que tenia 

una maledicció.  

Finalment, Shelley mor l’1 de febrer de 1851 a causa d’un tumor cerebral a Londres. 

La narrativa de Mary Shelley reflecteix a la perfecció els gustos i les inquietuds del 

Romanticisme: la lluita entre la ciència i l’esperit, l’interès pels personatges 

turmentats, els dubtes sobre el sentit de la vida, el misteri, les passions, els 

sentiments... 

El tema del llibre de Frankenstein és la dualitat moral, el dilema entre el bé i el mal, 

el bell i el repugnant, la importància dels sentiments i els desigs de tot ésser humà. 

El científic Víctor Frankenstein s’obsessiona per crear vida humana i crea una 

criatura feta de trossos de carn morta i l’abandona. L’ésser creat se sent sol i vol 

venjar-se del seu creador, ja que l’ha deixat sol i és odiat i temut per tothom. 

Demana al seu creador que creï una dona per a ell, i Víctor Frankenstein accepta 

però, durant la creació, s’adona de les conseqüències de la creació d’un altre 

monstre i el destrueix. El monstre, a partir d’aquí, decideix venjar-se de Víctor i mata 

el seu germà petit, la seva dona... Víctor persegueix el monstre fins al Pol Nord, on 

mor sense haver pogut acabar amb el monstre. 

 

2.2 El cas misteriós del Dr.Jekyll i Mr.Hyde de Robert Louis Stevenson 

Robert Louis Stevenson6, escriptor escocès de novel·les fantàstiques i d’aventures, 

és considerat un dels clàssics de la literatura del segle XIX.   

Va néixer el 13 de novembre de 1850 a Edimburg, fill d’un pròsper enginyer d’una 

família de constructors de fanals; va tenir una infància feliç. Tot i que s’esperava que 

                                                           
6 El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Introducció Alba Clásica. 
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continuaria la professió familiar, es va llicenciar en Dret a la Universitat d’Edimburg, 

però en acabar la carrera el 1875 tenia ja molt clara la vocació d’escriptor i mai va 

exercir d’advocat. En busca d’un clima favorable perquè tenia els pulmons delicats, 

va viatjar contínuament, i els seus primers llibres són descripcions d’alguns 

d’aquests viatges (Viatge en burro per les Cevennes). 

En un desplaçament a Califòrnia va conèixer Fanny Osbourne, una dona nord-

americana divorciada deu anys més gran que ell, amb qui es va casar el 1879. 

Aleshores va ser quan publicà La illa del tresor (1883). Posteriorment, va passar una 

temporada a Suïssa i a la Rivera francesa, abans de tornar al Regne Unit el 1884. 

Es va estar al Regne Unit fins al 1887, any que va coincidir amb la publicació de 

dues de les seves novel·les d’aventures més populars, La fletxa negra i Raptat, així 

com el seu relat El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde (1886). 

El 1888 va anar a un creuer amb la seva esposa cap al sud del Pacífic i es va 

quedar a les illes Samoa on va viure, venerat pels nadius, fins a la mort el 1894.  

La seva popularitat com a escriptor es basa fonamentalment en els emocionants 

arguments de les seves novel·les fantàstiques i d’aventures, en què sempre 

contraposa el bé i el mal, com al·legoria moral, que se serveix del misteri i l’aventura.  

Va escriure El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde7 durant un període de 

convalescència a Skerryvore, una casa de Bornemouth, a la costa sud d’Anglaterra. 

La seva dona, Fanny Osborne, va declarar, més tard, que un malson havia 

proporcionat al seu home la trama de la història. Stevenson va treballar-hi de valent, 

però uns comentaris de la seva donar després d’una primera lectura de l’obra va fer 

que Stevenson la cremés i la va reescriure en pocs dies. La novel·la va tenir èxit 

immediatament, i durant els sis primers mesos se’n van vendre 40.000 exemplars. 

També va tenir molt èxit als Estats Units i es va reeditar sovint sense l’autorització de 

l’autor.   

En el relat El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde (1886), obra mestra del terror 

fantàstic i psicològic, explica que Henry Jekyll, doctor en Medicina, descobreix una 

poció que permet el desdoblament de la personalitat. Quan se la beu, es converteix 

                                                           
7 El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Introducció de Suzanne Bosman. Ediciones sm, Clásicos 

Universales.  
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en Mr. Hyde, un home d’aparença repulsiva i maligna, que és capaç de cometre els 

crims més horrorosos. El Dr. Jekyll arriba a no poder controlar les dues personalitats. 

El notari Utterson, el narrador, no aprova en absolut la relació del seu bon amic i 

client –el Dr. Jekyll– amb Mr. Hyde, i no entén perquè Jekyll –doctor en Medicina, 

membre de la Royal Society, un dels homes més rics i respectats de Londres– 

declara Hyde hereu universal en el seu testament. Investiga la doble personalitat del 

Dr. Jekyll, que es converteix en un home detestable, que provoca en tothom qui el 

veu una indefinible sensació de fàstic i odi, un individu depravat i sense escrúpols. 

Relat de la investigació d’un enigma entre la boira i els carruatges del Londres 

victorià, constitueix també una reflexió sobre la hipocresia d’una societat lliurada a 

l’aparença. 

 

2.3 L’home invisible de Herbert George Wells 

Herbert George Wells8 va néixer el 21 de setembre de 1866 a Bromley, un poble 

molt petit prop de Londres que avui dia és un barri de la ciutat, i va morir el 13 

d’agost de 1946 a Londres. Considerat un dels precursors de la ciència-ficció, és un 

dels novel·listes que exposen de la vida una visió realista com a mitjà per a millorar 

les condicions de vida de la humanitat. 

Era el quart fill de Joseph Wells i de Sarah Neal. La seva família formava part de 

l’empobrida classe mitjana baixa de l’època. El seu pare no va reeixir en els negocis 

i va haver de guanyar-se la vida com a jugador professional de criquet, mentre que 

la seva mare feia de mestressa de casa en una immensa casa de pagès. Wells fou 

aprenent de química i de pellissaire, però aviat va pensar que una més gran 

educació li donaria més èxit a la vida. 

Va viure en l’Anglaterra industrial victoriana, i va ser un gran visionari9; algunes de 

les seves prediccions s’han fet realitat en la darrera dècada. 

Va estudiar a l’escola Midhurst de Sussex i al Royal College of Science de Londres, 

on va estudiar biologia amb una beca. 

                                                           
8 L’home invisible. Apèndix de Joan Barceló i Cullerés. Edicions de la Magrana 
9 Profetas de la ciència ficción: H. G. Wells. Documental dirigit per Ridley Scott. 
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Fou professor de biologia durant dos anys, però va haver de deixar-ho per una greu 

malaltia. L’estiu de 1892 una seriosa hemorràgia pulmonar el va forçar a descansar i 

el va fer decidir a buscar-se una ocupació sedentària. Cap al 1891-92 havia enllestit 

diversos assajos per a diaris i revistes educatives. Quan ja es recuperà de la seva 

malaltia, va començar a escriure històries curtes, assajos i crítiques, a més d’un llibre 

de text de biologia. 

Va ser un dels fundadors de la Royal College of Science Association. Va tenir una 

relació amb Rebecca West amb qui va tenir el seu fill Anthony West, nascut el 1914. 

La seva obra es pot dividir en tres etapes: la de la novel·la científica, la familiar i la 

sociològica. La novel·la científica va començar amb el final de la Segona Guerra 

Mundial i es va convertir aviat en un gènere popular. Assetjat pels problemes físics 

que l’havien perseguit tota la vida, tuberculosi i lesió de ronyó, es va refugiar durant 

els darrers anys a la seva finca de Easton Glebe, dedicat a la revisió de les seves 

obres completes de les quals destaquem La guerra dels mons i La màquina del 

temps 

Una de les seves obres més importants va ser L’home invisible (1897); una de les 

novel·les de ciència-ficció més famosa de tots els temps. Narra la història de Griffin, 

un científic jove i ambiciós, que investiga com es pot fer tornar invisibles els objectes 

i els éssers vius. Allò que al principi sembla un descobriment extraordinari es 

transforma en un malson que el convertirà en un home solitari i desesperat, a punt 

de tornar-se boig. 

Wells hi descriu a la perfecció temes socials, concretament, analitza els límits ètics 

de la ciència i l’obligació del científic d’actuar de forma ètica més enllà del poder que 

li atorguen els seus descobriments. 

L’home invisible igual que Frankenstein ha aconseguit un lloc en l’imaginari del món 

modern i han esdevingut una icona de la cultura popular. 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rebecca_West
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rebecca_West
https://ca.wikipedia.org/wiki/1914
https://ca.wikipedia.org/wiki/1914
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2.4 Blade Runner, dirigida per Ridley Scott 

Ridley Scott10 va néixer el 30 de novembre de 1937 a South Shields, Tyne and 

Wear, Anglaterra. És director i productor de cinema amb moltes realitzacions seves 

convertides en clàssiques. 

La carrera de Ridley Scott com a director va començar a la televisió després 

d’estudiar Art i Cinematografia al Royal College of Art. Als anys 60 va treballar per la 

BBC com a dissenyador artístic i realitzador de sèries, com ara ‘Z Cars’. 

Al cine va començar a rodar curts abans d’estrenar el seu primer llargmetratge, Els 

Duelistes (1977), amb què va aconseguir un premi al Festival de Canes al millor 

director debutant. La seva segona pel·lícula, el thriller de ciència-ficció Alien (1978) 

va aconseguir un gran èxit de taquilla, i va guanyar un Òscar als millors efectes 

visuals. Els anys 90 va estrenar Thelma i Louise (1991), road movie que va guanyar 

l’Òscar al millor guió i Scott va aconseguir la seva primera nominació com a millor 

director. Gladiator (2000) va obtenir cinc premis Òscar, com el de la millor pel·lícula. 

Blade Runner (1982), l’adaptació lliure de Els androides somien xais elèctrics? de 

Philip K. Dick, el va confirmar com un dels principals talents del moment. Aquest film, 

amb el protagonisme principal de Harrison Ford, Sean Young i Rutger Hauer, i 

música de Vangelis, s’han convertit amb el temps en un dels films de ciència-ficció 

més importants de la història, fins al punt que ha entrat en el reduït grup de films de 

culte d’aquest gènere, tot i que, en un principi, va rebre crítiques contradictòries per 

part de la premsa especialitzada. Alguns crítics es mostraren confosos i decebuts 

perquè l'obra no tenia el ritme narratiu que s'esperava d'una pel·lícula d'acció, 

mentre d'altres apreciaven la seva complexitat temàtica. La pel·lícula no va obtenir 

bons resultats de taquilla en els cinemes dels Estats Units, però va assolir un gran 

èxit a la resta del món. Ben aviat, la pel·lícula es va convertir en la favorita de cinèfils 

i del món acadèmic en general.  

L’acció de Blade Runner passa a principis del segle XXI; la poderosa Tyrell 

Corporation crea, gràcies als avançaments de l’enginyeria genètica, un nou tipus de 

                                                           
10 Par, Ricardo D. “Ridley Scott, un director realmente fuera de sèrie” Revista La Verdad, 30 de 

novembre de 2018 https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Ridley-Scott-un-director-realmente-

fuera-de-serie---20181130-0106.html 
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robot anomenat Nexus 6, un ésser virtualment idèntic a l’home, però superior a ell en 

força i agilitat, a qui s’anomena Replicant. Aquests robots, que treballen com a 

esclaus en colònies exteriors de la Terra, es rebel·len i són desterrats de la Terra. 

Brigades especials de policia, els Blade Runners, tenen ordre de matar-los a tots. A 

la pel·lícula es remarca la visió de Tyrell, el creador que juga, com veurem més 

endavant, a estar al marge dels problemes que tenen els éssers que ha creat. 

El film destaca per la importància de l'experiència sensorial –visual i sonora–; s’hi 

utilitza la il·luminació, la fotografia, la creació d'ambients i la sincronia amb la música 

i el so com "actors" addicionals. Proporciona a l'espectador una experiència en què 

les escenes són recordades no només pels actors que hi intervenen o per moments 

específics del guió, sinó també per l'ambient que s’hi recrea.  
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3. PRESENTACIÓ CULTURAL: EL SEGLE XIX, PERÍODE DE CANVIS 

El segle XIX és el segle en què es van publicar les tres novel·les d’aquest treball. 

Frankenstein o el Prometeu modern de Mary W. Shelley es va publicar l’any 1818; El 

cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson es va publicar el 

1886, i L’home invisible  de H. G. Wells el 1897. 

El segle XIX és considerat un període de canvi, de transformació, de transició entre 

les ideologies del segles XVIII –la Il·lustració, que va significar el final de l’Antic 

Règim– i l’inici de noves tendències com el positivisme o el conservadorisme liberal. 

Amb la Il·lustració es critica l’absolutisme monàrquic i es planteja, per primer cop, la 

introducció de la divisió de poders. A més, amb Newton neix el mètode científic, és a 

dir, la comprovació i la raó com a manera d’entendre i d’interpretar el món. 

El positivisme (Auguste Comte  1798 – 1857)  és un sistema de filosofia basat en 

l’experiència i el coneixement empíric dels fenòmens naturals; recomana usar la 

ciència per a governar assumptes humans. 

A partir de 176011, a Anglaterra, van produir-se un conjunt de transformacions 

tècniques i econòmiques que van possibilitar a l’Europa del segle XIX un 

extraordinari creixement de la productivitat gràcies a la utilització de la màquina. La 

mecanització va suposar una multiplicació insospitada de la fabricació de béns de 

consum que no hauria estat possible sense la introducció d’una nova forma 

d’energia: el vapor. Aquestes transformacions originàries d’Anglaterra van anar 

estenent-se poc a poc per la resta d’Europa i altres parts del món seguint diferents 

models, i van significar un canvi tant radical per a la societat que podem qualificar-les 

de “revolució” tot i la seva dilatació en el temps, al igual que qualifiquem de 

“revolució” les transformacions agràries del Neolític. 

El segle XIX, per tant, va ser un moment decisiu per al coneixement científic12. La 

renovació científica que havia començat uns segles abans amb les teories de 

Copèrnic, Galileu, Bacon i Newton –entre d’altres– va arribar en el segle XIX al seu 

                                                           
11 Cullell Vicente, Moreno. La primera revolució industrial (1760-1870) Blog Sàpiens 

 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/revolucio-industrial/ 
12 Pellini, Claudio. Revolución científica del siglo XIX, avances y científicos 

https://historiaybiografias.com/imper17/ 
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punt àlgid. Es van produir innombrables descobriments i experiències que van 

ampliar i transformar el coneixement del món natural i social. 

A més, les afirmacions dels científics van adquirir el valor de veritats gairebé 

absolutes, irrefutables, com abans havien estat els escrits dels filòsofs o les 

revelacions de la religió cristiana. 

Les ciències naturals, la física i la química, l’estudi de les espècies animals i de 

l’home van experimentar molts avanços. Les investigacions es van fer cada cop més 

específiques, i així es van conformar diferents disciplines, cada una amb el seu propi 

objecte d’estudi. 

Però el que va atraure més l’atenció dels investigadors fou el camp meravellós de 

l’electricitat que havien iniciat Galvani, Volta, Franklin i altres en el segle passat. 

Maxwell va demostrar que l’electricitat es transmet per mitjà d’ones que viatgen a la 

velocitat de la llum. L’alemany Hertz (1857-1894) va mesurar la longitud d’aquestes 

ones, que va anomenar electromagnètiques, i va sostenir que existeix una íntima 

relació entre electricitat, calor i llum, és a dir, que són manifestacions d’una energia 

única. 

El segle XIX és, doncs, el segle dels grans invents13. El 1800 Volta inventa la pila 

elèctrica. El 1814 s’instal·len els primers fanals de gas per a la il·luminació dels 

carrers i el 1819 un primer vaixell creua l’Atlàntic. El 1878 Edison inventa la bombeta 

elèctrica. El 1885 Daimler i Benz construeixen un vehicle automòbil mogut per 

gasolina I molts altres investigadors que no anomenem van aportar coneixements 

per a la humanitat. 

En medicina també el segle XIX  té una autèntica revolució sobretot en la cirurgia. Hi 

ha autors que afirmen que és el segle de la cirurgia. Es fa la primera ovariectomia 

por Efraín Mac Dowell el 1809, un terç de segle abans que es descobrís l’anestesia. 

Els grans elements que revolucionen la medicina i la cirurgia del segle XIX són: 

l’anestesia antisèpsia, asèpsia i l’hemostàsia reglada por pinces quirúrgiques.  

                                                           
13 Cabacas, Tomás. La Revolució Industrial i la medicina http://tomascabacas.com/la-revolucion-

industrial-y-la-medicina/  

http://tomascabacas.com/la-revolucion-industrial-y-la-medicina/
http://tomascabacas.com/la-revolucion-industrial-y-la-medicina/
http://tomascabacas.com/la-revolucion-industrial-y-la-medicina/
http://tomascabacas.com/la-revolucion-industrial-y-la-medicina/


19 

 

Dins d’aquests grans avanços hi ha el naixement de la salut pública. En detectar-se 

que totes les malalties i epidèmies es propagaven en microorganismes, es van 

començar a aplicar nous mètodes de defensa com ara les vacunes, els antibiòtics o 

l’esterilització.  

Tots aquest temps de canvis i descobriments va influir molt en la higiene i la salut de 

tota la població. L’esperança de vida va augmentar de 30-40 anys a 50-60 anys en 

tan sols un segle.  

Segons els pensadors il·lustrats14, era possible realitzar una anàlisi de la societat a 

través de l’ús de la raó, és a dir, basada en la intel·ligència humana enfront de la 

tradició i la revelació. Els sistemes de govern s’havien de regir pel que era més 

raonable i adequat, i no pel simple manteniment de les tradicions.  

L’ésser humà era el centre de les seves teories. Així, els il·lustrats creien que la 

natura era una font de justícia i bondat i pensaven que l’ésser humà havia nascut per 

ser feliç. Defensaven que les persones gaudien d’uns drets naturals que el poder no 

podia suprimir, com per exemple la llibertat individual, la igualtat i la propietat. 

La crítica esdevenia l’instrument de censura dels trets de la societat, la cultura, la 

tradició o la religió que s’oposaven a la raó. 

Es defensava l’autonomia del poder civil, que fins i tot havia de controlar el poder 

eclesiàstic. Afirmaven que la tolerància havia de ser la base de la convivència 

humana i el progrés com a expressió de la pluralitat de creences i d’idees. 

Per als il·lustrats l’economia i el progrés material de la humanitat eren un focus 

d’interès perquè eren un mitjà per a aconseguir la felicitat terrenal. Mostraven un 

interès extraordinari per les ciències experimentals o “útils” i el sentit pràctic dels 

avenços que es produïen en aquest camp. Políticament, la Il·lustració va oposar-se a 

l’absolutisme i, involuntàriament, va configurar una nova doctrina: el liberalisme.  

                                                           
14 Moreno Cullell, Vicente “La Il·lustració” http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/09/16/la-

il%C2%B7lustracio/ 
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El liberalisme polític15 d’inicis del segle XIX venia a recollir els principis bàsics de la 

Revolució francesa, propugnant la llibertat de l’individu concretada, per exemple, en 

la llibertat d’opinió. Així, una de les principals demandes del liberalisme seria la 

llibertat de premsa i d’expressió en públic de les pròpies idees. 

El triomf del liberalisme a Europa, va tenir un gran impacte sobre les creences 

religioses, és va començar a escampar la idea que la religió era un assumpte 

personal i reservat única i exclusivament al pensament de l’individu. 

Les indiferències religioses van anar augmentat entre la població i a poc a poc, 

l’església va anar deixant de tenir un paper tan clau per a la població, rebutjant-la en 

sectors com ara l’educació i l’assistència social. Aquesta nova ideologia, és coneix 

com l’anticlericalisme. 

Quant a la relació de la ciència-ficció amb la religió, segons Joandomènec Ros i 

Aragonès16, la ciència-ficció és un divertiment, però molt saludable: l’autor de 

ciència-ficció no pateix les restriccions que limiten la creació en altres gèneres 

literaris i pot ser més creatiu. Convencions socials, versemblança històrica, 

estereotips, limitacions físiques i biològiques es poden deixar de banda, com els 

límits d’espai i temps. 

Les relacions entre ciència i religió han estat sempre asimètriques; parteixen de 

premisses diferents. La ciència es basa en l’observació i els experiments; es guia per 

la raó; mentre que la religió es construeix sobre un conjunt de creences revelades 

per Déu.  

És, doncs, en aquesta època d’avanços científics que viuen i escriuen aquestes 

grans obres literàries Mary W. Shelley, Robert Louis Stevenson i H. G. Wells. 

                                                           
15 Moreno Cullell, Vicente. El liberalisme polític: la llibertat d’opinió 

 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/liberalisme/page/2/ 
16 Ros i Aragonès, Joandomènec. Ciència i religió: conflicte, convivència, universos paral·lels? 

www.uce.cat/XLIUCE/presentacions/tecnologia/Tecnologia_JDRos1.pdf 
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Sabem que Mary W. Shelley17 era present en les tertúlies del seu pare amb els 

escriptors, filòsofs, científics i intel·lectuals més importants de l’època, que debatien 

sobre assumptes d’actualitat. Una nit parlen del prestigiós metge italià, Luigi 

Galvani18 i dels seus controvertits experiments. Galvani era el cap del Departament 

de Química de la Universitat de Bolonya a Itàlia. Estava convençut que la força vital 

era idèntica a l’electricitat. Agafava objectes de metall de qualsevol tipus, els 

sotmetia a una descàrrega i en tocar, per exemple, les potes d’una granota morta 

aquesta es movia. Això li va fer pensar que l’electricitat tenia algun tipus de relació 

amb el moviment de les extremitats de qualsevol ésser viu.  

En l’experiment més famós de Galvani, el seu nebot va anar a Londres per portar un 

pres mort a un amfiteatre anatòmic. El va sotmetre a diverses descàrregues 

elèctriques cada vegada més potents fins que el cadàver va obrir i tancar els ulls, va 

aixecar la mà i amb la descàrrega més intensa va arribar a asseure’s. I amb aquest 

innovador experiment Mary W. Shelley va basar la seva novel·la.  

Galvani va descobrir la bioelectricitat, que aquesta era capaç de fer moure els 

músculs. Exactament va descobrir que en canviar el potencial elèctric, en concret el 

voltatge, aplicant-lo sobre un múscul aquest es podia moure. L’electricitat, doncs, fa 

possible el moviment i també la cognició del cervell. Així Mary es va inspirar en un 

esdeveniment real del seu temps, i a partir del seu personatge de ficció, Víctor 

Frankenstein, experimenta la relació entre l’electricitat i la vida. 

Avui dia, les ciències mèdiques ha demostrat, efectivament, que l’electricitat és un 

element clau de la vida i que pot ajudar a curar un tipus de paràlisi que es 

considerava permanent; que l’electricitat es troba sobretot en el sistema nerviós, que 

el cervell genera senyals al múscul que el fa contraure’s. Avui dia es fan experiments 

per superar paràlisis mitjançant implants d’elèctrodes. 

                                                           
17 Profetas de la ciència ficcion: Mary W. Shelley. Direcció de Ridley Scott 

https://www.youtube.com/watch?v=ew5DTe0bsG8&list=PL9aVLSCqX_19hz2rQyIsEj_h_o3AR0-

mb&index=1 
18 Luigi Galvani, descobridor de la electricidad en el sistema nervioso de los animales” (2016) Álef, 

Libera el conocimiento. Recuperat a http://alef.mx/luigi-galvani-descubridor-de-la-electricidad-en-el-

sistema-nervioso-de-los-animales/ 
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Mary Shelley s’inspira una nit d’estiu en què les històries de por del passat i la 

ciència moderna se li van aparèixer en somnis. Va veure un estudiant d’arts impies 

(que duia a terme experiments prohibits) agenollat al costat d’aquell cos que havia 

creat, va veure l’horrible home fantasmagòric estirat i aleshores, fent funcionar un 

potent motor, va veure indicis de vida. I a partir d’aquell malson va néixer la llegenda. 

A la novel·la, Víctor Frankenstein es proposa fer servir l’electricitat per manipular, per 

penetrar en els secrets de la natura i canviar la seva formar d’operar per fer possible 

que un home creï un altre home amb trossos de cadàvers. Mary sap que estudiar els 

morts és essencial per descobrir els secrets de la vida. 

La vida de Mary es reflecteix a l’obra, ella també es veu obligada a viure sense 

pares: la seva mare mor 11 dies després del seu naixement i el seu pare es torna a 

casar amb una dona amb qui no s’avé, per la qual cosa passa temporades llargues 

sense el seu pare, a Escòcia, i als 16 anys fuig amb el poeta Percy que en aquell 

moment estava casat. Queda embarassada i és mare als 17, però la nena mor al cap 

de dues setmanes de néixer perquè neix prematurament. Mary va quedar molt 

afectada i tenia un somni recurrent: la seva petita havia reviscut, només estava 

freda, la va escalfar amb el foc i va viure, però es va despertar i la nena no hi era.  

Aquesta experiència de reviure un bebè mort és essencial pel que en Víctor 

Frankenstein fa a la novel·la. Un any després de la mort de la seva filla Mary fa fer a 

Víctor el que ella no va poder fer: infondre vida a la carn morta.  

Mary  Shelley19 quan va crear la criatura no només va crear un fenomen, sinó que va 

crear tot un gènere literari. Se la considera la primera autora de la ciència ficció 

perquè combina els tres elements que han d’aparèixer en totes les grans novel·les 

de ciència-ficció: reflecteix de forma creïble la ciència del moment, conté un crítica 

humanística sobre la ciència i prediu el que podria passar si aquesta ciència i 

tecnologia no es controlen d’alguna manera. 

Pel que fa a la novel·la El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde  i a la seva relació 

amb l’època en què es va escriure, destaquem que, segons Juan Antonio Molina 

                                                           
19 Profetas de la ciència ficción: Mary W. Shelley. Dirigida per Scott 
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Foix20, és una de les novel·les que més s’apropen a desvetllar els secrets de l’ànima 

humana. Stevenson va començar a estudiar el tema de la dualitat, de la lluita entre el 

bé i el mal en els homes, l’existència de l’ombra que va amb tu sempre.  

Sigmund Freud (1856 – 1939) va ser un gran admirador de Stevenson perquè 

aquest es va fixar en el comportament psíquic de les persones. Stevenson, de ben 

jove va investigar el bé i el mal en els individus. Estava obsessionat pel 

desdoblament de la personalitat. Sembla que l’autor una nit va tenir un somni21 en el 

qual un home el va obligar a ficar-se en un armari i a prendre’s una poció que el va 

transformar; a partir d’aquí va escriure en 15-20 dies el relat, quan només tenia 36 

anys.  

Aquesta obra, amb aquesta anàlisi del comportament psíquic de l’individu, va 

anticipar el naixement del psicoanàlisi que introduiria Sigmund Freud.  

En l’estudi22 de l’obra de Stevenson sobre la base de la teoria de Jung23 de 

l’arquetipus de l’ombra en aquesta novel·la, s’examina l’arquetipus de l’ombra com a 

figura principal per entendre els aspectes més rellevants de la novel·la, així com 

l’estructura de la dualitat en l’ésser humà. 

L’ombra coincideix amb l’inconscient. Aquest concorda amb l’inconscient personal, 

fins i tot arribant a ser equivalent al concepte d’inconscient de Freud. Segons Jung, 

en la seva obra Els arquetips, la imatge de l’ombra encarna tot allò amb el que 

l’individu no està conforme i, d’alguna forma, carrega contra ell. 

Els pensaments i sentiments reprimits provenen de l’inconscient, el componen 

anhels, reminiscències, predileccions, propòsits... Són els típics que queden al 

                                                           
20 Molina Foix, Juan Antonio. Elementos del miedo: Stevenson y la bestia. Cadena Ser 

http://cadenaser.com/programa/2016/11/09/negra_y_criminal/1478646053_649887.html 
21 Curiosament també Mary W. Shelley va escriure la seva gran novel·la Frankenstein a partir d’un 

somni. 
22 Estudi22 de l’obra de Stevenson sobre la base de la teoria de Jung de l’arquetipus de l’ombra en 

aquesta El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012016000100005 
23 Carl Gustav Jung (1875 – 1961) fou un metge, psiquiatra, psicòleg i assagista suís, i una figura clau 

en l'etapa inicial de la psicoanàlisi; posteriorment, fundà l'escola de psicologia analítica. A Jung, se'l 

relaciona sovint amb Sigmund Freud, amb qui col·laborà en els seus inicis.  
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descobert davant un interrogatori inquisitiu per part d’algú. Tot això, sens dubte, ens 

porta a un autoconeixement total. 

[...] “havia gaudit sota la disfressa de Hyde. Vaig prendre aquesta decisió potser 

amb una reserva inconscient, [...] El meu diable havia estat engabiat molt de 

temps i va sortir bramulant. En empassar-me la poció em vaig sentir en una 

propensió més furiosa, més frenètica, al mal.” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. 

Hyde, p. 114 

Després de començar la recerca de Mr. Hyde, aquesta s’inicia, no en un aspecte 

físic, sinó en un vessant més psíquic. Des d’aquell moment, Hyde pot ser una 

vergonya, o algun càstig per a Jekyll en la seva representació del jo, de la 

consciència, per haver fet alguna cosa contra el que està establert. 

Hyde és l’ombra de Jekyll. És aquell que guarda els seus secrets, o el que podria 

anomenar-se a efectes d’inconscient, aspectes reprimits de la seva personalitat. 

Hyde simbolitzaria l’obscuritat d’allò que s’oculta en els estrats de l’inconscient, bé 

en forma d’afectes, però fonamentalment provinent de l’inconscient. Mentre que 

Jekyll representa la consciència o almenys un dels seu estrats més alts i allunyats de 

l’inconscient, és a dir, la claredat en front de l’obscuritat. Així, doncs, es planteja una 

descripció d’un esquema referent a la constitució de la psique, on les parts més 

obscures representarien les zones més properes a la consciència on domina la 

realitat més liderada pel pensament. La zona més clara és el pas intermedi del jo 

entre el món conscient i l’inconscient. Finalment la zona central més obscura donaria 

pas a les irrupcions produïdes pels afectes, el que és màgic i el que és espiritual, i on 

allò que viu en realitat dins es deixa veure en la seva sortida a l’exterior. S’ha 

observat, doncs, aquesta relació entre Jung i la lectura de l’obra de Stevenson. 

L’arquetipus de l’ombra té la seva pròpia aparença física en Hyde. Aquesta comença 

a deixar-se veure curiosament en el rostre de Jekyll. És obvi, ja que la dualitat des 

d’on s’erigeix la temàtica principal d’aquesta obra és precisament en la doble 

personalitat, en el canvi d’aspecte físic. D’alguna forma, aquesta part de l’inconscient 

té fins i tot forma física, i és aquí on resideix una de las parts terrorífiques d’aquesta 

obra. 
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En l’estudi Encuentros con la sombra. El lado oculto de la naturaleza humana24, es 

diversos autors reflexionen sobre l’obra que treballem. Constaten que Jekyll es 

descriu a si mateix dient que era un home mereixedor de respecte, la qual cosa 

confirma que la seva bondat i amabilitat amagava un desig desmesurat d’aprovació 

social i respecte dels altres. També diu, però, que tenia una disposició alegre i 

impacient, que el condueixen a la cerca de plaers difícils de compaginar amb el 

desig de l’admiració dels altres, una contradicció que el va fer adoptar una 

continència greu. La seva exagerada rigidesa era una màscara que feia la funció de 

protegir aquesta faceta de la seva personalitat que volia mantenir oculta i per la qual 

sentia una vergonya quasi morbosa. En conseqüència Jekyll va escriure “Vaig 

amagar els meus plaers i... vaig dur una doble vida”. Jekyll demostra tenir cert grau 

de comprensió psicològica. Quan s’adona de la dualitat de la seva pròpia naturalesa 

declara que “l’home no és veritablement un, sinó dos” i fins i tot aventura la hipòtesi 

confirmada per descobriments recents de la psicologia profunda que l’ésser humà és 

un conglomerat de personalitats diverses. Jekyll adverteix que la seva dualitat és 

“vertadera” i “primitiva”, és a dir, arquetípica i, per tant, inseparable de l’estructura 

psicològica fonamental de l’ésser humà. 

És en l’última part de l’obra quan Jekyll exposa finalment la dualitat, vista en 

l’ombra amb qui s’ha hagut d’enfrontar-se tota la seva vida. La màscara de què parla 

Jung, ha ocultat la seva ombra fent-lo un home respectat, això sí, tenint censurats 

els plaers i els vicis que davant els ulls de la societat i, per tant, de la consciència no 

estaven ben vistos.  

Pel que fa H. G. Wells, cal dir que durant tota la seva vida s’inspira en la ciència per 

redactar les històries que bullen en el seu cap. És molt creatiu, però des del punt de 

vista científic contribueix a crear la pregunta que encara ara és vigent: què farà el ser 

humà quan gràcies als avançaments científics s’aconsegueixi crear éssers superiors 

als humans? Ell viu en uns moments molt interessants d’especulacions científiques i 

la seva imaginació es desborda, però 19 anys després de la seva novel·la La guerra 

dels mons, Albert Einstein identifica la base teòrica de la tecnologia làser, i dècades 

                                                           
24 Zweig, C. i Abrams, J. (1991) Encuentros con la sombra. El poder oculto de la naturaleza humana 

humana. Editorial Kairos 
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després els científics fan realitat la fantasia de Wells. 100 anys després de La guerra 

dels mons, tenim làsers militars amb aquella mateixa potència   

Sembla que Albert Einstein25 va ser un gran lector dels clàssics i de la literatura 

contemporània i es va sentir seduït per les concepcions del món de H. G. Wells.  

Per acabar, vull posar en relleu que un dels principis que tenien més importància en 

el segle XIX era evitar l’ús irreflexiu i inescrupolós del coneixement científic i les 

conseqüències nefastes de posar-lo al servei de causes egoistes. I en aquest 

principi baso l’apartat que treballaré a continuació –els límits de la ciència, ciència i 

responsabilitat. 

                                                           
25 Moreno González, Antonio. “Albert Einstein” 

http://dipc.ehu.es/digitalak/orriak/castellano/literatura.html 
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4. ELS LÍMITS DE LA CIÈNCIA, CIÈNCIA I RESPONSABILITAT 

En les novel·les que estem comparant –Frankenstein de Mary W. Shelley, El cas 

misteriós del Dr. Jekyll i Mr. High de Robert Louis Stevenson i L’home Invisible de 

Herbert George Wells– es preveu que els avanços tecnològics poden anar en contra 

de la humanitat. S’hi narren tres històries ben diferents, però que deixen constància 

que la ciència avança molt, per la qual cosa la societat occidental es pregunta si cal 

o no posar-hi límits. 

La novel·la Frankenstein és considerada la primera obra de ciència ficció. L’autora, 

que quan va escriure aquesta novel·la només tenia divuit anys, va crear aquest nou 

gènere literari; es va atrevir a imaginar que un home podia crear un altre home en un 

laboratori, i va fer-nos reflexionar sobre el fet que els avanços tecnològics se’ns 

poden escapar de les mans. 

El doctor Víctor Frankenstein, amb el seu deliri per aconseguir crear un ésser humà, 

s’aïlla, s’obsessiona i no pensa en les conseqüències de les seves investigacions, 

com podem veure en la cita següent: 

“Aquella aplicació, que al principi havia estat una qüestió de deure i resolució, 

ara esdevenia tan ardent i apassionada que, sovint, els estels desapareixien en 

la llum del matí i jo encara continuava enfeinat en el meu laboratori”. 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 3, p. 41 

De fet, de ben jove, ja es veu cap on va l’ambició del futur doctor: busca creuar els 

límits; somia amb la recerca cap a la immortalitat de la humanitat, és ambiciós i 

treballa de manera obsessiva: 

“A més, jo menyspreava l’ús modern de les ciències naturals. Ben diferent era 

quan els mestres de la ciència buscaven immortalitat i poder; les seves opinions, 

encara que fútils, eren grandioses; ara, però la seva situació havia canviat.” 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 2, p. 38 

Igualment en El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde veiem com l’obsessió per la 

investigació li fa perdre la raó, el seny, i experimenta amb el seu propi cos tot i saber 

que el risc és gran: 
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“Jo bé sabia que arriscava la meva vida, ja que una droga tenia poder per 

commoure i transformar la mateixa base de la personalitat” El cas misteriós del 

Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p.102 

De la mateixa manera en L’home Invisible se’ns presenta un jove investigador que 

s’obsessiona per aconseguir la invisibilitat dels objectes i d’ell mateix sense pensar 

en cap moment en les conseqüències del seu descobriment: 

“Aconseguir una cosa així, suposava anar molt més enllà de la mera màgia. 

Sens cap dubte, vaig tenir l’esplèndida visió de tot el que podia suposar la 

invisibilitat per a un home: el misteri, el poder, la llibertat. D’inconvenient,  no en 

vaig veure cap. Imagina’t! I, jo, un professor ajudant de res, molt pobre i envoltat 

d’obstacles, que ensenyava idiotes en una facultat de províncies, em podria 

convertir de sobte... en això que soc ara.” L’home invisible de H. G. Wells, p. 143 

En Griffin, l’home invisible, explica al doctor Kemp què pensava quan treballava per 

aconseguir la invisibilitat. Obsessionat només veia tots els avantatges que tindria; en 

cap moment no va ser conscient dels inconvenients, i, per tant, un cop invisible no 

havia preparat res que l’ajudés a superar-los. Observem també el menyspreu que té 

pels seus alumnes i per la seva professió.  

Tot i així, cal dir que l’objectiu primer de tots tres científics no era pas maligne ja que, 

tant Frankenstein com el Dr. Jekyll i el professor Griffin, pretenien amb els seus 

experiments aportar descobriments que poguessin fer avançar la ciència. No obstant 

això, en una d’aquestes tres obres sí que hi veiem una diferència, i és que tant 

doctor Frankenstein com el doctor Jekyll buscaven beneficiar la humanitat, 

aconseguir avanços científics que aportessin coneixements de cara a la medicina del 

futur; però, en canvi, el doctor Griffin treballar per ell mateix, per aconseguir poder.  

“Un dels fenòmens que havien atret especialment el meu interès era l’estructura 

del cos humà i, és clar, la de tot animal viu. Sovint em demanava d’on procedia 

el principi de la vida. Era una pregunta agosarada, que sempre ha estat 

considerada un misteri; tanmateix, quantes coses serien a l’abast del nostre 

coneixement si la covardia o despreocupació no en frenessin les investigacions.” 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 3, p. 42 
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Com ja hem dit, en el cas del doctor Griffin es percep, ben aviat, l’ambició del 

científic, que només treballa per interès propi, i no té escrúpols alhora d’amenaçar a 

un vagabund, el senyor Marvel, a qui demana ajuda. 

“–Sí, l’he escollit –va continuar la Veu–. És l’únic, juntament amb uns pocs 

imbècils d’allà baix, que sap de l’existència d’un home invisible. Ha d’ajudar-me. 

Ajudi’m i faré grans coses per vostè. Un home invisible és molt poderós. –Va 

callar un moment per fer un fort esternut–. Però si em traeix... si no fa el que li 

demano...” L’home invisible de H. G. Wells, p. 77 

Amb aquestes i altres paraules l’home invisible explica al senyor Marvel que té molt 

poder, que pot fer moltes coses que la resta d’humans no poden fer; que gràcies a la 

seva invisibilitat és una persona poderosa, però l’amenaça.  

De fet, considera la majoria d’humans inferiors a ell. Fins i tot maltracta en Marvel –el 

vagabund que l’ajuda–, però a qui no recompensa mai, al contrari, Marvel acaba 

fugint perquè veu en perill la seva vida. 

Així, constatem que, després d’anys treballant per aconseguir els seus objectius, tant 

el Dr. Frankenstein com el Dr. Jekyll i el Dr. Griffin, obliden que la ciència ha de tenir 

límits i no preveuen les conseqüències negatives dels seus descobriments. 

El Dr. Frankenstein crea un ésser humà gegantesc, un monstre creat amb trossos de 

carn humana morta units, crea una criatura intel·ligent que posseeix sentiments 

humans, però que és rebutjat pels homes. 

“Ah! Cap mortal no podria suportar l’horror d’aquell rostre. Una mòmia a la qual 

fessin reviure de bell nou no podria pas ser tan espantosa com aquell dissortat. 

Mentre encara no era enllestit, l’havia anat observant atentament i era ben lleig, 

però quan aquells músculs i aquelles articulacions començaren a moure’s, va 

convertir-se en un monstre que ni el Dant no haguera pogut concebre.” 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 4, p. 49 

El Dr. Jekyll també s’adona que s’ha extralimitat i que la seva investigació va contra 

la seva naturalesa. Quan es descriu Mr. Hyde, es descriu un ésser no humà, un 

ésser d’aparença repulsiva i maligna. 
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“Si aquest home no sembla una cosa humana! Direm, potser, que té una certa 

cosa de troglodític? O potser és la simple emanació d’una ànima que es filtra a 

través del fang que la conté i que el transfigura. Potser sí que serà això, perquè 

si alguna vegada, pobre Harry Jekyll, amic meu!, he llegit en un rostre el nom del 

diable ha estat en el nom del teu nou amic” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. 

Hyde de Robert Louis Stevenson, p. 29 

El Dr. Jekyll veu que no controla els canvis a què sotmet el seu cos cada cop que el 

transforma, s’adona que és un perill que pot tenir conseqüències irrevocables, però 

continua l’experiment fins que no pot controlar les transformacions. 

“Vaig començar a entreveure el perill que, si tot allò persistia d’aquella manera, 

l’equilibri de la meva naturalesa es trencaria per sempre, es perdria la facultat del 

canvi voluntari i la personalitat d’Edward Hyde passaria a ser la meva d’una 

manera irrevocable. L’eficàcia de la droga no sempre havia estat la mateixa” El 

cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p.112  

Així, en el cas de l’home invisible observem també que l’obsessió pel descobriment 

l’impedeix pensar en res més, i crea un monstre. 

“Era pitjor que qualsevol cosa que s’hagués pogut imaginar. La senyora Hall, 

bocabadada i horroritzada, va cridar en veure’l i va córrer cap a la porta de la 

casa. Tots van començar a moure’s. Estaven preparats per veure cicatrius, 

desfiguracions, qualsevol tipus d’espant tangible, però... no veure res?” L’home 

invisible de H. G. Wells, p. 58 

En aquestes ratlles s’explica l’espant que pateixen les persones quan s’adonen que 

aquell home estrany –sempre tapat de cap a peus, amb la cara completament 

coberta per benes, amb barret d’ala ampla, guants, ulleres grosses, amb un abric 

llarg– és invisible.  

En el món real, s’han fet experiments similars amb cèl·lules, primer, i amb mamífers 

més tard. Recordem l'ovella Dolly26 (5 de juliol de 1996 – 14 de febrer del 2003), que 

va ser el primer mamífer a ser clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta. 

                                                           
26 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals “L’ovella Dolly, el primer animal clonat de la història és 

sacrificada per problemes pulmonars” (2003) Recuperat a http://www.ccma.cat/324/Lovella-Dolly-el-

primer-animal-clonat-de-la-historia-es-sacrificada-per-problemes-pulmonars/noticia/29307/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ovella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ovella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ovella
https://ca.wikipedia.org/wiki/5_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/5_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/5_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/1996
https://ca.wikipedia.org/wiki/1996
https://ca.wikipedia.org/wiki/1996
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfer
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Va néixer a l’Institut Científic d’Edimburg on va viure fins que va morir quan tenia sis 

anys. El seu naixement va ser anunciat el 22 de febrer de 1997. Quan la Dolly va ser 

clonada a partir d'una ovella de sis anys de vida va ser el centre de molta 

controvèrsia que encara perdura fins avui. 

Pocs anys després es va descobrir que tenia anomalies genètiques que li van 

provocar artritis i envelliment prematur. Va haver de ser sacrificada perquè tenia una 

malaltia pulmonar, que li provocaven molt dolor. 

Efectivament la clonació d’aquest mamífer, i d’altres com ara vaques, micos..., han 

fet reflexionar sobre quins han de ser els límits de la ciència; s’ha plantejat si s’ha de 

treballar o no per aconseguir clonar éssers humans, o si només s’ha de treballar per 

aconseguir clonar òrgans, teixits humans, que ens duguin a curar les malalties. 

L'Institut Científic d'Edimburg va declarar el 2006 a la BBC27 que trobava 

l'experiment de clonar un humà molt irresponsable i va afegir que clonar animals o 

persones comporta molts problemes posteriors al naixement, com ara la mort 

prematura o malformacions genètiques. De fet, tots els animals que s'han clonat fins 

ara han presentat anormalitats físiques o psíquiques. 

Hi ha qui, com Víctor Frankenstein, va somniar a crear vida, a crear un home; també 

hi ha qui vol aconseguir la immortalitat dels éssers humans. On són els límits? Es pot 

treballar contra natura? 

“Els meus somnis, per tant, no eren pas destorbats per la realitat i, amb la més 

gran diligència, vaig començar a buscar la pedra filosofal i l’elixir de la vida.” 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 1, p. 32 

Més endavant, el doctor Frankenstein es penedeix del que ha fet, i s’adona que s’ha 

extralimitat, que ha actuat contra natura i que no pot difondre el seu experiment a 

ningú. 

                                                           
27 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals “Els pares de Dolly alerten del risc de clonar humans i 

qualifiquen l’experiment d’irresponsable” (2002) Recuperat a http://www.ccma.cat/324/els-pares-de-

dolly-alerten-del-risc-de-clonar-humans-i-qualifiquen-lexperiment-dirresponsable/noticia/25968/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/22_de_febrer
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“Amic meu, veig per la vostra ansietat i per la sorpresa i expectació que els 

vostres ulls expressen, que espereu que us reveli el secret que posseeixo; però 

no pot pas ser: escolteu pacientment fins a la fi de la meva història i 

comprendreu fàcilment perquè vull guardar silenci sobre aquest tema. No vull 

dur-vos, confiat i ardent com jo aleshores, indefectiblement a la destrucció i a la 

dissort. Apreneu de mi [...] el perillós que és adquirir saber, i que és molt més 

feliç aquell home per al qual el poble natal és el món sencer que no pas aquell 

que vol esdevenir  més gran del que la seva natura li permet.” Frankenstein de 

Mary W. Shelley. Capítol 3, p. 44 

El Dr. Jekyll també s’adona que ha creat un monstre, un home detestable, que 

provoca en tothom qui el veu una indefinible sensació de fàstic i d’odi, algú que porta 

el mal escrit a la cara, un individu depravat i sense escrúpols, possiblement un 

assassí salvatge i sanguinari: 

“Dic ell..., no puc pas dir jo. Aquell fill de l’infern no tenia res d’humà; en ell no 

vivien sinó la por i l’odi” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis 

Stevenson, p.122  

S’avergonyeix del que és i de la seva transformació, del caràcter del personatge, 

d’ell mateix. No accepta que ell sigui així, tot i que des del primer moment és 

conscient que l’experiment pot afectar-lo negativament. 

“En mi s’havia produït una transformació; ja no era por a la forca sinó l’horror de 

ser Hyde, el que tenia” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis 

Stevenson, p.122 

En canvi, Griffin, tot i els problemes que li causen la invisibilitat, que veiem en el 

fragment següent, no vol reconèixer que s’ha extralimitat perquè està obsessionat 

amb tot allò que cria que podia aconseguir. 

“Així fou com el gener passat, mentre començava a caure una tempesta de neu 

(¡que si arribava a cobrir-me em delataria!), cansat, gelat, adolorit, sentint-me 

molt desgraciat i encara mig convençut de la meva invisibilitat, vaig començar 

aquesta nova vida que ara em veig obligar a portar. No tenia cap lloc on refugiar-

me, ni els meus aparells, ni ningú en qui pogués confiar.” L’home invisible de H. 

G. Wells, p. 169 
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L’home invisible explica a en Kemp tots els problemes que té a causa del seu 

experiment. Està sol, desprotegit i, a més, sap que si explica el seu secret farien d’ell 

un espectacle vivent, una raresa. Tot i així, ell encara creia que els avantatges de la 

seva invisibilitat li podien suposar grans triomfs.  

Avui dia, els científics s’enfronten a reptes similars en les seves investigacions. 

D’acord amb aquest fragment d’article de Núria Navarro28: “Equips de genetistes, 

físics, enginyers de tota mena, biomèdics, experts en intel·ligència artificial i filòsofs 

dipositen la seva tecnofè a superar la tonta i xacrosa espècie humana. Són els 

transhumanistes. Gent decidida a “millorar l’humà”. Uns postulen retocs; d’altres 

piratejar la programació genètica i, els més extrems, superar l’humà per fer el salt 

evolutiu a la posthumanitat.” 

Però, fins on volem millorar? Qui controlarà els avanços tecnològics i científics? Cal 

promoure entre els científics els principis d’ètica, compromís, confiança i 

responsabilitat social. La ciència ha de ser responsable dels seus avanços i aportar a 

la societat allò que la pot beneficiar i mai allò que la pot perjudicar.  

El saber hauria d’implicar responsabilitat, però en les novel·les que estem comparant 

i estudiant es constata que tots tres científics perden el seny i actuen 

irresponsablement treballant per aconseguir avançar en experiments que van contra 

natura. 

En la novel·la Frankenstein, el Dr. Víctor Frankenstein va voler donar vida a un ésser 

humà, però va crear un monstre, una criatura diabòlica. Un ésser que des de l’inici 

de la seva vida no va poder trobar mai el seu lloc en aquell món. Des del moment 

que la criatura obre els ulls, el doctor actua de manera irresponsable ja que 

s’espanta i decideix fugir, tot deixant que la criatura s’enfronti tota sola al món. 

En un fragment colpidor de la novel·la, la criatura suplica al seu creador: 

“–Com puc commoure-us? [...] Creieu-me, Frankenstein, jo era bo: la meva 

ànima relluïa d’amor i d’humanitat, però ¿per ventura no estic sol, miserablement 

sol? Vós, el meu creador, m’odieu [...] Si la humanitat conegués la meva 

                                                           
28 Navarro, Núria “’L’Homo sapiens’ té els dies comptats”, El Periódico, 1 de juliol de 2018 
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existència, farien com vós, i s’armarien per destruir-me. I doncs, ¿com no he 

d’odiar aquells que m’odien? [...] Escolteu la meva història. Quan l’hàgiu sentida 

abandoneu-me o compadiu-me, segons el que considereu que mereixo. 

Escolteu-me, però. Les lleis humanes permeten que els culpables, per 

sanguinaris que hagin estat, abans de ser condemnats, parlin per defensar-se. 

Escolteu-me, Frankenstein.” Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 9, p. 89 

El rebuig del seu creador i de tothom qui la veu, va fer que la criatura se sentís sola i 

repudiada, i tot i que una vegada i una altra va intentar donar-se a conèixer, fer-se 

estimar, mai va aconseguir el seu propòsit.  

El doctor Frankenstein va cometre una irresponsabilitat enorme, en crear una 

criatura i desentendre-se’n, una irresponsabilitat que, de fet, va pagar cara ja que 

mai més va poder viure en pau; els remordiments no el deixaven viure. 

“En moments així plorava amargament, i desitjava que la pau tornés al meu 

esperit només per poder proporcionar-los consol i felicitat. Però era impossible. 

El remordiment em matava tota esperança. Jo havia estat l’autor de maldats 

irremeiables, i vivia cada dia amb por que el monstre que havia creat perpetrés 

un nou crim.” Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 6, p. 80 

Igualment el Dr. Jekyll és conscient que actua irresponsablement per la qual cosa 

amaga a tots els seus amics i coneguts l’experiment que està duent a terme amb el 

seu propi cos. A més, com el Dr. Frankenstein, el Dr. Jekyll menteix contínuament; ni 

un ni l’altre gosen explicar els experiments que duen a terme. 

 “D’aquí que amagués tots els meus plaers i que, quan fou arribada per mi l’edat 

de la reflexió i vaig començar a adonar-me dels meus avanços i de la meva 

posició en el món, ja estava condemnat a una duplicitat profunda en la meva 

vida.” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p.99 

I, com els altres dos científics, en Griffin també treballa sol. De fet, en el fons tots tres 

són conscients que estan actuant irresponsablement i amaguen a la resta del món 

les seves investigacions. 

“–Ja comences a entendre’m! Tot això ja ho sabia i ja ho portava de cap un any 

després d’anar-me’n de Londres, ara en fa sis, però m’ho vaig guardar per a mi. 
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Vaig haver de fer la investigació en unes circumstàncies espantoses i plena 

d’inconvenients. L’Oliver, el meu catedràtic, era un científic pocavergonya, amb 

intuïció de periodista, un lladre d’idees...; sempre estava ensumant! I ja saps la 

tafaneria que regeix el mon científic... jo no estava disposat a publicar i que ell 

compartís bona part del mèrit amb mi. [...] No ho vaig explicar a ningú, perquè 

volia presentar la meva investigació al món amb un èxit aclaparador i fer-me 

famós.” L’home invisible de H. G. Wells, p. 142 

En Griffin explica al doctor Kemp que va investigar tot sol; que va amagar els seus 

descobriments tant al seu catedràtic com a la resta d’investigadors perquè volia l’èxit 

per a ell sol. L’ambició i l’obsessió per la investigació el fa actuar tot sol i fins i tot 

actua ingènuament en no veure que la transformació no serà indolora. 

“Però tot va ser horrorós. No m’esperava tant patiment. Vaig passar una nit 

horrorosa d’angoixa, vòmits i desmais. Vaig serrar les dents amb força, malgrat 

que la pell, i de fet tot el cos, em bullia i vaig romandre estirat com vaig poder. 

Aleshores vaig entendre perquè el gat s’havia queixat tant fins que li vaig aplicar 

el cloroform. Va ser una sort que visqués sol, sense ningú que em pogués 

atendre. Hi havia moments en què plorava, gemegava i parlava, però vaig 

continuar ferm. Finalment vaig perdre el sentit i més tard em vaig despertar a les 

fosques i trobant-me molt dèbil.” L’home invisible de H. G. Wells, p. 154 

L’home invisible explica al doctor Kemp el procés de transformació del seu cos a la 

invisibilitat; tot investigant no havia comptat ni en el dolor ni en altres efectes que la 

transformació comportava. Aleshores va comprendre el patiment de la gata a qui 

havia invisibilitzat dies abans. Una vegada més es demostra la irresponsabilitat del 

científic que només veu els avantatges del seu estudi i no es para a pensar en tot els 

inconvenients i les conseqüències irreversibles que pot haver-hi.  

Cal dir que, tant el Dr. Víctor Frankenstein com el Dr. Jekyll acaben sentint-se 

responsables del fruit de les seves investigacions. 

“Considerava que l’ésser que havia deixat anar entre la humanitat, dotat amb 

voluntat i poder per cometre propòsits horribles –com el crim que havia comès 

feia poc–, era gairebé el meu propi vampir, el meu propi esperit deixat fugir de la 
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tomba i forçat a destruir tot allò que m’estimava.” Frankenstein de Mary W. 

Shelley. Capítol 6, p. 66 

Frankenstein s’adona que la bèstia ha matat, i es desespera i s’angoixa ja que ell és 

el responsable d’haver-li donat vida.  

Igualment, el Dr. Jekyll també s’esparvera quan veu el comportament maliciós del 

seu altre jo i de les seves conseqüències. 

“Vaig començar a entreveure el perill que, si tot allò persistia d’aquella manera, 

l’equilibri de la meva naturalesa es trencaria per sempre, es perdria la facultat del 

canvi voluntari i la personalitat d’Edward Hyde passaria a ser la meva d’una 

manera irrevocable. L’eficàcia de la droga no sempre havia estat la mateixa” El 

cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p.112  

En canvi, el professor Griffin, només té alguns moments en què se sent responsable 

de les conseqüències de les seves investigacions. En el fragment següent, Griffin 

comenta a Kemp la decisió errònia d’haver treballat tot sol, de no haver compartit el 

coneixement.  

“He comès un error, un gran error, Kemp, en dur a terme tot això tot sol. He 

malbaratat forces, temps i oportunitats. És increïble el poc que pot fer una 

persona sola. Robar una mica, fer una mica de mal i res més.” L’home invisible 

de H. G. Wells, p. 191 

De fet, tots tres científics es converteixen en monstres que han creat criatures que 

no poden ser felices. 

En Frankenstein crea una criatura de la qual tothom fuig; crea una criatura 

intel·ligent, amb bons sentiments, amb capacitat d’estimar, però que ha d’amagar-se 

sempre perquè el seu aspecte és terrible, la qual cosa fa que sigui una criatura 

desgraciada. 

“–Esperava aquesta rebuda –va dir el dimoni–. Tothom odia els infortunats; fins a 

quin punt, doncs, jo dec ser odiat, jo que soc el més desgraciat de tots els éssers 

vius! Tanmateix, vós, creador meu, detesteu i menyspreeu la vostra criatura, a la 

qual el vostre art us va lligar amb vincles que només dissoldran l’anihilació d’un 
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dels dos. Compliu el vostre deure amb mi, i jo compliré el meu pel que fa a vós, i 

a la resta de la humanitat. Si accediu a les meves condicions, us deixaré en pau, 

a vós i a tothom; però si refuseu, ompliré l’estómac de la mort, amb la sang dels 

parents que encara us queden, fins que s’assaciï.” Frankenstein de Mary W. 

Shelley. Capítol 9, p. 88 

Amb aquestes paraules el monstre suplica al seu creador que l’escolti. Intenta fer-li 

veure que són les situacions que ha viscut, la soledat, l’odi dels altres, que l’han fet 

tornat maligne. Intenta commoure’l, fer-se escoltar. 

“–Que somieu? –va dir el dimoni– ¿Creieu que he estat insensible a l’angoixa i al 

remordiment? Ell--- –continuà assenyalant el cadàver–, ell no patia pas mentre 

consumava la seva proesa. Ah, no! No ha patit ni la deumil·lèsima part de 

l’angoixa que jo he patit durant els lents detalls de la seva execució. Mentre el 

remordiment m’enverinava el cor, un egoisme paorós feia afanyar-me. ¿Creieu 

que els gemecs de Clerval foren música per a les meves orelles? El meu cor 

estava fet per l’amor i l’afecte i quan la dissort l’arrossegà al vici i a l’odi, no vaig 

poder suportar la violència del canvi sense patir una aflicció que no podeu ni 

imaginar.” Frankenstein de Mary W. Schelley. Capítol 23, p. 199-200 

I, tot i així, davant del cadàver de Víctor Frankenstein, flueix altre cop la part humana 

del monstre, la seva bondat. Explica a Walton el patiment que ha estat la seva vida: 

ell buscava amor i companyia i era menyspreat per tothom. 

Igualment en El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde  observem com el Dr. Jekyll 

s’avergonyeix del que és i de la seva transformació, del caràcter del seu altre jo, d’ell 

mateix. No accepta que ell sigui així. Viu angoixat i sota tensió constant, la seva 

investigació l’ha portat a mal viure i a ser un desgraciat que no controla la seva vida.  

“Dic ell..., no puc pas dir jo. Aquell fill de l’infern no tenia res d’humà; en ell no 

vivien sinó la por i l’odi [...] s’arriscà a passejar entre els vianants nocturns, tot i 

anar vestit amb aquelles robes inadequades que atreien les mirades de tothom; i 

aleshores les dues baixes passions s’enfurien dins d’ell, com una tempesta. [...] 

En mi s’havia produït una transformació; ja no era por a la forca sinó l’horror de 

ser Hyde, el que tenia” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde , p. 122 
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També en L’home invisible Griffin confessa a Kemp el sentiment de buidor, de 

frustració que sent amb el seu nou cos. S’adona que es va equivocar fent aquella 

bogeria. Reflexiona sobre els avantatges, però també els inconvenients del fruit del 

seu experiment. Ara no pot gaudir de tantes coses. Com a exemple, diu que no pot 

gaudir de l’amor d’una dona, que només podrà fer-ho si aquesta es diu Dalila. Fa 

referència a Dalila, nom de la dona que Samsó –personatge bíblic– va estimar i que 

va ser la seva perdició; nom que personifica la temptació femenina, capaç de delatar 

l’amant.  

“Com més hi pensava, Kemp, més veia com d’absurd era ser un home invisible 

en un clima inhòspit i en una ciutat populosa i civilitzada. Abans de fer aquell 

boig experiment, m’havia imaginat milers d’avantatges; aquella tarda, al contrari, 

tot eren decepcions. Vaig pensar en les coses que les persones desitgem; sens 

dubte, la invisibilitat permetia aconseguir-les, però impedia gaudir-ne una vegada 

obtingudes. L’ambició?... De què serveix estar orgullós d’un lloc quan no hi pots 

aparèixer? De què serveix tenir l’amor d’una dona quan per força aquesta s’ha 

d’anomenar Dalila?...” L’home invisible de H. G. Wells, p. 187 

I en la novel·la de Shelley també veiem com el personatge que Víctor Frankenstein 

ha creat s’enfronta al seu creador, com l’amenaça perquè se sap superior. Fragment 

en què s’evidencia que Víctor Frankenstein va traspassar els límits de la ciència. 

“–Esclau, abans he tractat de raonar amb vós, però us heu mostrat indigne de la 

meva condescendència. Recordeu que tinc poder. Us creieu miserable, però puc 

fer-vos tan desgraciat que odiareu fins la llum del dia. Sou el meu creador, però 

jo soc el vostre amo... Obeïu-me!” Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 19, 

p. 152 

Científics actuals treballen per allargar la vida humana, sembla que d’aquí a pocs 

anys hi haurà una mitjana de vida de molts més anys. Hem d’aturar aquestes 

investigacions? Té sentit que el món envelleixi? No pot arribar a passar com en els 

casos d’aquestes novel·les de ciència-ficció que finalment els científics es 

penedeixin d’haver obrat inconscientment? Què passarà el dia que l’home creï una 

criatura més poderosa que ell? 
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Enllacem aquesta reflexió amb el proper apartat –Blade Runner–, pel·lícula dirigida 

per Ridley Scott, autor de la sèrie de documentals “Profetas de la ciència ficción”, 

que planteja simbòlicament el conflicte de l’home amb la màquina. 



40 

 

5. BLADE RUNNER: EL DÉU CREADOR I ELS REPLICANTS 

Blade Runner, pel·lícula dirigida el 1982 per Ridley Scott29, és l’adaptació 

cinematogràfica de la novel·la de Blade Runner. Els androides somien xais elèctrics? 

de Philip K. Dick; un film que va liderar una revolució en el cinema, el disseny i el 

còmic.  

Malgrat el pas del temps, planteja les mateixes inquietuds i els mateixos interrogants 

que les novel·les del segle XIX que analitzem en aquest treball: el conflicte de l’home 

amb éssers creats per científics que no tenen en compte que aquests éssers són 

gairebé humans, éssers que es fan preguntes existencials com els humans. La 

ciència avança, però l’angoixa existencial és la mateixa. 

En aquesta pel·lícula podem trobar una resposta possible, utòpica, a la qüestió 

formulada al final de l’apartat anterior: Què passarà el dia que l’home creï una 

criatura més poderosa que ell?  

La pel·lícula planteja una complexa reflexió sobre el límit imprecís entre el món 

natural (home) i l’artificial (centrat en la figura de l’androide). Podrà un ésser artificial 

desenvolupar sentiments i emocions, o témer la seva pròpia mort, actituds típicament 

humanes? 

S’hi explica que a principis del segle XXI, la Tyrell Corporation va desenvolupar un 

nou tipus de robot anomenat Nexus 6, un ésser molt evolucionat, virtualment idèntic 

a l’home i conegut com a replicant.  

Els replicants Nexus 6 són superiors en força i agilitat i almenys iguals en 

intel·ligència als enginyers de genètica que els han creat, però tenen només quatre 

anys de vida per tal d’evitar la possibilitat que desenvolupin emocions i sentiments.  

A l’espai exterior, els replicants es fan servir com a treballadors esclaus en 

l’arriscada exploració i colonització d’altres planetes.  

                                                           
29 Ridley Scott és director de la sèrie de documentals Profetas de la ciència ficción. 
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Després de la sagnant rebel·lió d’un equip de combat de Nexus 6 en una colònia 

sideral, els replicants són declarats proscrits a la terra sota pena de mort. Brigades 

de policies especials amb el nom d’unitats de Blade Runners tenen ordres de 

disparar a matar, si veuen qualsevol replicant invasor.  

L’acció passa a la ciutat nord-americana de Los Angeles, l’any 2019. El blade runner 

protagonista, Rick Deckard, es pregunta per què els androides, prohibits i perseguits 

a la Terra, han abandonat el seu hàbitat i han gosat tornar al planeta, per què 

s’arrisquen a tornar, què és el que volen de la Tyrell Corporation? 

Els androides protagonistes són Zhora, Pris, Leon Kowalski, Roy Batty i Rachael. 

Tots semblen humans i, com veurem més endavant, estan desenvolupant 

sentiments i emocions. 

Són a la Terra perquè volen saber qui els ha creat, qui els ha dissenyat i quant 

temps els queda de vida. Busquen els seus dissenyadors perquè tenen por de morir, 

actitud típicament humana, i volen viure més. 

La pel·lícula30 planteja la recerca dels androides, que volen conèixer els seus 

creadors, vistos per aquelles ments com els seus Déus. El mateix que la criatura 

creada pel doctor Frankenstein, que busca al seu creador per donar sentit a la seva 

vida, i li demana per què l’ha creat, per què l’ha abandonat. Tant la criatura de 

Frankenstein com els replicants entenen que són els seus creadors qui els han de 

socórrer, els qui han de fer-los justícia. 

“A la fi se m’acudí pensar en vós. Sabia pel vostre diari que éreu mon pare, el 

meu creador; ¿a qui era més escaient acudir que a aquell qui m’havia donat la 

vida” Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 15, p. 126  

Els androides també busquen els seus dissenyadors genètics. Troben primer a J. F. 

Sebastian, que els ha dissenyat els ulls, i li demanen:  

                                                           
30 José, J. Introducció de la novel·la Blade Runner. Els androides somien xais elèctrics? Philip K. Dick. 

Educaula. 
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“Tu coneixes el meu expedient, la meva data de naixement, quina longevitat 

tinc? Has vist el meu expedient? No som computadores, Sebastian, som éssers 

físics.” 

Els androides volen viure; tenen sentiments i saben que tenen limitada la vida. 

Vegem un fragment del diàleg entre l’androide protagonista, Roy Batty i el seu 

creador, Tyrell: 

“–Fa temps que t’esperava –diu Tyrell. 

–Pot el creador reparar el que ha fet? Vull quedar-me aquí, em preocupa la mort, 

vull més vida, pare! 

–La vida és així; fer una alteració en el teu cos seria perjudicial [...] Tu vas ser 

creat perfecte, has brillat amb moltíssima intensitat, ets el fill pròdig. Ets tot 

perfecció. [...] Però no puc fer el que ara em demanes. 

–Déu de la biomecànica, segur que pots...- exigeix Roy Batty.” 

 

I en veure que el seu creador no pot o no vol oferir-li més vida, s’hi enfronta i el 

mata, i també mata a J. F. Sebastian, que és qui l’ha acompanyat. Aquesta lluita 

entre els replicants i les persones es veu reflectida també en una partida d’escacs31. 

Tyrell i J. F. Sebastian juguen una partida d’escacs, que acaba Roy Batty quan va a 

visitar el seu creador. La partida simbolitza la lluita dels replicants per ser immortals. 

Així com un simple peó deixa de ser-ho en arribar a l’octava línia, els replicants volen 

aconseguir la immortalitat. Per moltes peces que elimini, Roy Batty no aconsegueix 

escapar de la mort. És com un intent desesperat d’agafar-se al que sigui per 

continuar vivint. Al final s’adona que l’acumulació de peces no li suposa la victòria i 

que la seva mort és només qüestió de temps. 

 

De fet, la criatura creada per Frankenstein també cerca el seu creador i s’hi enfronta. 

 

“–Esclau, abans he tractat de raonar amb vós, però us heu mostrat indigne de la 

meva condescendència. Recordeu que tinc poder. Us creieu miserable, però puc 

fer-vos tan desgraciat que odiareu fins la llum del dia. Sou el meu creador, però 

jo soc el vostre amo... Obeïu-me!” Frankenstein de Mary W. Schelley. p. 152 

                                                           
31 @Alvy “Blade Runner y La Inmortal, una de las mejores partides de ajedrez de todos los tiempos” 

Microsiervos https://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/blade-runner-la-inmortal.html (2007) 
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I igual que la criatura de Frankenstein, els replicants es formulen les mateixes 

qüestions sobre ells mateixos. 

“Qui era jo? Què era? D’on venia? On anava? Aquestes eren les preguntes que 

em repetia tothora, però que no sabia pas respondre.” Frankenstein de Mary W. 

Schelley. Capítol 14, p. 116 

Tots intenten buscar respostes enfrontant-se als seus creadors i fan tot el possible 

per aconseguir-les. I com Frankenstein, els replicants tenen sentiments i emocions.  

Roy Batty, el cap dels Nexus 6 i darrer supervivent dels androides fugits, s’enfronta 

al blade runner Deckard, que ha matat els altres replicants, i en la lluita final contra el 

policia, Batty acaba salvant el policia de morir, l’agafa en el moment que Deckard és 

a punt de caure de la teulada on es disputa la lluita, i li diu: 

“És tota una experiència viure amb por, veritat? Això és el que significa ser 

esclau” 

Roy Batty vol que Deckard senti la impotència que senten els replicants en tenir una 

vida limitada i no poder ser lliures.  

En el darrer moment, el replicant Roy Batty, que de fet és el cap dels Nexus 6, en ser 

conscient que és a punt de morir afirma, en un to poètic: 

“He vist coses que la gent no creuria. Atacar naus en flames més enllà d’Orió. He 

vist raigs-C brillar en la nit prop de la porta de Tannhäuser. Tots aquests 

moments es perdran en el temps, com llàgrimes en la pluja. És hora de morir.” 

Somriu i mor deixant anar un colom. Després d’aquest episodi, veiem un fragment en 

què queda clar que la replicant Rachael estima el blade runner Deckard; igual que la 

criatura de Frankenstein ha desenvolupat aquest sentiment. 

“–M’estimes? –diu Deckard. 

–T’estimo –contesta Rachael. 

–Confies en mi? –insisteix el blade runner. 

–Hi confio –confirma l’androide.” 
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Rachael és l’última replicant que queda a la Terra i també s’ha d’eliminar, però la 

pel·lícula s’acaba en suspens ja que el blade runner Deckard la salva. 

Quan s’acaba la pel·lícula se sent la frase que havia dit Gaff, el policia que havia 

encarregat la missió a Deckard. 

 “Llàstima que ella no pugui viure, però qui viu!” 
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6. ÉSSERS HUMANS O MONSTRES 

En aquest apartat vull reflexionar, a partir de citacions de les tres obres literàries que 

estudiem, què és el que van crear aquests científics que van transgredir tots els 

límits de la ciència. Van crear éssers humans o van crear monstres? O és que potser 

qui són els monstres no són aquests nous éssers sinó aquests científics que els han 

creat, que han traspassat tots els límits i s’han convertit en veritables monstres?  

En l’obra de Mary W. Shelley, des del moment que la criatura del doctor 

Frankenstein  “comença a viure” una nit freda d’hivern ja veiem que és l’inici d’una 

vida difícil. L’escena en què es descriu aquest fet ja traspua l’horror del que està 

passant.  

“Una lúgubre nit de novembre vaig veure l’acompliment dels meus treballs. Amb 

una ansietat que arribava al paroxisme, vaig reunir al meu voltant els instruments 

creadors de l’existència per tal d’infondre una espurna vital a l’ésser inanimat que 

jeia als meus peus. Ja era la una de la matinada: la pluja queia tristament contra 

els vidres i la meva espelma era a punt de consumir-se del tot quan, a la dèbil 

llum de la flama mig extingida, vaig veure com s’obrien els ulls grocs i apagats de 

la criatura, com respirava dificultosament, i agitava convulsivament els 

membres”. Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 4, p. 49 

És la primera vegada en la història que un ésser humà crea un altre ésser humà 

sense una dona i sense cap intervenció divina; així és com escrivint aquest fenomen 

Mary W. Shelley crea un nou gènere literari: la ciència-ficció.  

En el paràgraf anterior, quan l’autora anomena el nou ésser en diu la “criatura”, però 

en el paràgraf següent en què la descriu ja parla de l’infeliç, i el doctor Frankenstein 

clama Déu en veure el resultat de la seva ambició: 

Com puc descriure les emocions davant d’aquell fet, o dibuixar l’infeliç que amb 

tants infinits treballs i atencions m’havia dedicat a formar? Els seus membres 

eren proporcionats, i li havia seleccionat uns trets bells... Bells? Déu meu! Amb 

prou feines si  la pell groguenca li cobria l’obra de músculs i artèries, que hi havia 

sota; els cabells eren negres, lluents i abundants; aquests detalls, però, no feien 

sinó contrastar més terriblement amb els ulls aquosos, que semblaven gairebé 
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del mateix color blanc que les òrbites que els allotjaven, amb la pell arrugada i 

amb els llavis rectes i negres. Frankenstein de Mary W. Shelley.p. 48 

Així, doncs, immediatament després d’haver fet realitat el seu somni, el doctor 

s’horroritza, li repugna el nou ésser que ha creat; no pot suportar l’aspecte de la 

criatura. De fet, la mateixa criatura s’horroritza el dia en què es veu reflectida en 

l’aigua. 

“Havia admirat les formes perfectes dels meus veïns (la gràcia, la bellesa i les 

pells delicades), i vaig horroritzar-me quan vaig veure’m a mi mateix en una 

bassa! Al principi vaig fer-me enrere, incapaç de creure que era efectivament jo 

aquell qui es reflectia en el mirall de l’aigua, i quan vaig convèncer-me totalment 

que era en realitat el monstre que soc, m’ompliren els més amargs sentiments de 

consternació i desconsol. Ai, las! Encara no coneixia del tot els efectes fatals 

d’aquesta miserable deformitat.” Frankenstein de Mary W. Schelley. p. 101 

Quan es parla del nou ésser, es parla de la criatura, l’infeliç i també del monstre. Més 

endavant veurem que fins i tot l’anomena dimoni, monstre odiós, dimoni immund. 

Sigui com sigui, el que vull destacar és que en cap moment el doctor Frankenstein 

dona un nom a la seva criatura; de fet, no li té cap mena de respecte, podríem dir 

que no el considera humà, el considera un cos viu, però res més. 

Igualment, en Wells en la novel·la L’home invisible, quan l’autor en parla l’anomena 

l’home invisible, el foraster, la veu... Tampoc no sabem el nom d’aquest ésser fins 

ben avançada la novel·la, quan sabem que l’home invisible és el mateix científic, en 

Griffin, que ha experimentat amb el seu propi cos. Per exemple, en aquest cas, 

l’anomena la Veu. 

“–Kemp! –cridà la Veu–. Kemp, calmeu-vos! –i la mà l’estrenyé més fort.” L’home 

invisible de H. G. Wells, p. 95 

Igual que en L’home invisible, en la novel·la El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, 

el Dr. Jekyll també experimenta amb el seu cos, cosa que tampoc no sabem fins ben 

avançada la novel·la; però en aquest cas sí que el nou ésser té nom des d’un bon 

començament, és el Dr. Hyde. 
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Pel que fa a l’aspecte físic dels tres éssers, cal dir que és lluny de ser com els dels 

humans. Durant el procés de creació de l’ésser, el doctor Víctor Frankenstein pensa 

quant ha de mesurar la criatura i decideix fer-la gran perquè sigui més fàcil treballar-

hi, de manera que crea un monstre de 2,40 metres, fent servir ossos humans 

procedents de cementiris i ossaris, i també ossos d’animals d’escorxadors, de 

manera que crea una criatura molt més gran que un ésser humà de mida mitjana. 

“No podia pas equivocar-me: la resplendor d’un llampec il·luminà aquella figura i 

me’n revelà clarament la silueta: l’estatura gegantesca, i l’aspecte deforme, més 

horrend del que pertoca a un ésser humà, m’evidenciaren tot d’una que es 

tractava d’aquell infeliç, d’aquell dimoni repugnant al qual havia donat vida. Què 

hi feia, allà? Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 6, p. 66 

Pel que fa a l’aspecte primer de l’home invisible és com estrany: una persona tapada 

de cap a peus amb guants, bufanda, ulleres, barret, benes... En el moment que es 

mostra tal com és, veiem que tampoc no és com els humans. 

“–No compreneu –digué ell– qui soc, ni què soc. Ara us ho ensenyaré [...] 

Aleshores es posà la mà oberta damunt la cara i, quan l’enretirà, hi havia un forat 

negre al mig de la cara.  

–Teniu! [...] En veure el que era, ella feu un gran crit, deixà anar l’objecte i es tirà 

enrere fent tentines. El nas –era el nas rosa i lluent del foraster [...] Es tragué les 

ulleres i tothom del bar va quedar bocabadat. Es tragué el barret i d’una revolada 

s’arrencà les patilles i les benes. [...] Tothom fugí. Era més espantós del que hom 

es pot figurar.” L’home invisible de H. G. Wells, p. 46  

 

Mentre que el Dr. Jekyll és descrit com un home d’uns cinquanta anys, corpulent, 

fort, ben afaitat; inequívocament competent i amable, el doctor Hyde té una 

aparença estranya. L’advocat Utterson el descriu amb aquestes paraules: 

“–És bastant difícil fer-ne una descripció. Tenia alguna cosa en el posat que no 

és pas normal; era quelcom de desagradable, francament detestable. Jo no he 

vist mai ningú que m’inspirés una repulsió semblant i, si haig de dir-t’ho, no sé 

ben bé què. Deu tenir alguna deformitat; fa una impressió de cosa estrafeta, tot 

i que no podia precisar d’on pot ser esguerrat. [...]” El cas misteriós del Dr. 

Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p.16 
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Així l’aspecte físic de tots tres no acaba d’acomplir els trets propis dels humans, per 

la qual cosa quan la gent els veus s’espanta, s’horroritza, i quan els veuen 

reaccionen violentament o fugen.  

Observem la reacció de la família de la casa on s’aixoplugava la criatura de 

Frankenstein, que intentava guanyar-se la confiança de l’home cec.  

En aquell moment, la porta de la casa va obrir-se i Felix, Safie i Agatha van 

entrar-hi. ¿Qui pot descriure l’horror i consternació que van expressar en 

veure’m? Agatha es va desmaiar, i Safie, incapaç d’atendre la seva amiga, va 

fugir de la casa. Fèlix s’abalançà al damunt i amb força sobrenatural em separà 

de son pare, als genolls del qual jo m’aferrava. En un arravatament de fúria, em 

llançà violentament a terra i em colpejà furiosament amb un bastó. Podia haver-li 

arrencat els membres un a un, com el lleó esqueixa l’antílop. Però el meu cor era 

inundat de la més profunda amargor, i vaig contenir-me” Frankenstein de Mary 

W. Shelley. Capítol 14, pàg. 122 

L’home invisible és també un ésser diferent de la resta dels humans i, a causa de la 

seva invisibilitat, també espanta aquell qui té contacte amb ell: 

“Era pitjor que qualsevol cosa que s’hagués pogut imaginar. La senyora Hall, 

bocabadada i horroritzada, va cridar en veure’l i va córrer cap a la porta de la 

casa. Tots van començar a moure’s. Estaven preparats per veure cicatrius, 

desfiguracions, qualsevol tipus d’espant tangible, però... no veure res?” L’home 

invisible de H. G. Wells, p. 58 

En aquesta intervenció la senyora Hall, la mestressa de la casa on viu, veu per 

primer cop l’home invisible i horroritzada crida i corre per fugir del seu estrany hoste. 

Tanmateix si parlem dels sentiments i de les sensacions, fixem-nos que la criatura 

de Frankenstein és ben humana; tot i que com que està sola, ha d’anar descobrint-

ho tot ella per si mateixa. Quan espia la família i veu les escenes que passen a la 

casa, descobreix les emocions –l’afecte, el dolor, el plaer: 

“Ell l’aixecà i li somrigué amb tanta tendresa i afecte que vaig sentir sensacions 

ben peculiars i arrabassadores: una barreja de dolor i plaer com mai no havia 

experimentat abans, ni de fam, ni de fred, ni l’escalfor ni el menjar; vaig allunyar-
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me de la finestra, incapaç de suportar aquelles emocions.” Frankenstein de Mary 

W. Shelley. Capítol 10, pàg. 96 

La criatura s’emociona quan observa la família, quan sent la música, quan s’adona 

que s’estimen, i aprèn a estimar-los. 

L’home invisible, en canvi, és un ésser que sembla boig; quan aconsegueix el seu 

propòsit perd el senderi. 

“Com t’he dit, m’envaïa una gran eufòria. Em sentia com un home que veiés i 

portés sabates encoixinades i robes que no fessin brogit en una ciutat de cecs. 

De sobte, em van entrar unes ganes boges de fer bromes, d’espantar la gent, de 

donar-los copets a l’esquena, de treure’ls els barrets i, en general, de divertir-me 

aprofitant l meva extraordinària avantatge sobre ells.” L’home invisible de H. G. 

Wells, p. 159 

En El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde destaquem la dualitat tant de caràcter 

com físic ja que el resultat del seu experiment el fa pràcticament irreconeixible. 

Mentre que el Dr. Jekyll representa la part racional de l’ésser humà; la ingesta de la 

poció li provoca un canvi radical. Hyde recorda a un ésser primitiu dominat pels 

instints més primaris capaç de cometre els crims més cruels. 

“Mai no he vist un odi com el que es dibuixava en aquell cercle de cares furioses. 

I l’home era allà, al mig, amb una mena de fredor insolent, atemorit, això sí, però 

aguantant el xàfec com un Satanàs.” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de 

Robert Louis Stevenson, p.13 

Pel que fa al caràcter dels tres éssers, cal dir que el cas de la criatura creada pel Dr. 

Frankenstein és diferent de les altres dues, ja que en principi és una criatura bona 

que les circumstàncies dures que ha de viure van transformant. Ella mateixa ho diu 

al seu creador32: 

“–Calmeu-vos! Us prego que m’escolteu, abans de descarregar el vostre odi en 

el meu cap maleït. ¿Que no he patit encara prou, que voleu incrementar les 

                                                           
32 La citació textual “Recordeu que soc creació vostra; hauria de ser el vostre Adam, però més aviat 

soc l’àngel caigut” és gairebé idèntica a les paraules d’Adam cap a Déu que hi ha en el llibre El 

paradís perdut de Milton, que s’esmentarà més endavant.  
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meves llatzèries? Estimo la vida, encara que sigui tan sols una acumulació 

d’angoixes, i la defensaré. [...] Recordeu que soc creació vostra; hauria de ser el 

vostre Adam, però més aviat soc l’àngel caigut; m’heu privat de l’alegria sense 

haver comès cap mal. Arreu on miro veig la felicitat. Jo era benevolent i honrat; 

l’aflicció m’ha convertit en dimoni. Feu-me feliç i tornaré a ser virtuós. 

–Com puc commoure-us? ¿És que per molt que us supliqui no sereu capaç de 

mirar favorablement la vostra criatura, que implora bondat i compassió? Creieu-

me, Frankenstein, jo era bo; la meva ànima relluïa d’amor i d’humanitat [...]” 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 9, p. 88-89 

 

En canvi la criatura creada pel Dr. Jekyll és senzillament el mal pur; quan Jekyll pren 

la poció es converteix en un altre home, és el desdoblament de la personalitat. El 

mateix doctor ho explica: 

“Així com la bondat resplendia en la cara d’un, en la de l’altre hi havia escrita, 

d’una manera clara i contundent, la maldat. A més a més, el mal havia deixat una 

impressió de deformitat i de misèria en aquell cos” El cas misteriós del Dr. Jekyll i 

Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p.106. 

Així, l’arquetipus de l’ombra –sobre la base de la teoria de Jung33– té la seva pròpia 

aparença física en Hyde. En la novel·la el Dr. Jekyll fa un estudi de si mateix, un cop 

s’ha enfrontat amb l’ombra, i veu que sempre ha estat conscient de la seva ombra. 

Mai va arribar a rebutjar-la, sinó que va conviure d’alguna manera amb la seva 

ombra. Vegem un apropament a aquesta reflexió que fa el Dr. Jekyll: 

“Si he de dir la veritat, el pitjor dels meus defectes era el de ser massa alegre de 

caràcter, amic de diversions i de plaers [...] a mi em resultava molt difícil de 

conciliar-la amb el desig imperiós que sentia de portar el cap ben alt [...] D’aquí 

que amagués tots els meus plaers i que, quan fou arribada per mi l’edat de la 

reflexió i vaig començar a adonar-me dels meus avanços i de la meva posició en 

el món, ja estava condemnat a una duplicitat profunda en la meva vida.” El cas 

misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, p. 99 

                                                           
33 Carl Gustav Jung (1875 – 1961) fou un metge, psiquiatra, psicòleg i assagista suís, i una figura clau 

en l'etapa inicial de la psicoanàlisi; posteriorment, fundà l'escola de psicologia analítica. A Jung, se'l 

relaciona sovint amb Sigmund Freud, amb qui col·laborà en els seus inicis.  
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L’home Invisible és una persona ambiciosa, sense escrúpols, que l’únic que vol és 

poder.  

“Quan em vaig adonar del que pretenia, em va agafar un atac de ràbia que 

m’impedí controlar-me i esperar una ocasió millor. Ja sabia que ell estava sol a la 

casa, així que li vaig fúmer un cop al cap.” L’home invisible de H. G. Wells, p. 

183 

En aquest paràgraf, l’home invisible explica al Dr. Kemp que es va posar molt 

nerviós quan va veure que l’home de la casa on havia entrat no el veia però el 

sentia; i que va decidir estabornir-lo; a més, més tard, el va emmordassar, el va tapar 

amb un llençol i el va lligar. Definitivament l’home invisible, Griffin, és un mal home, 

un home que pot fer molt mal, que de seguida es posa nerviós, s’exaspera i obra 

sense pensar.  

Tots tres tenen greus problemes existencials perquè són criatures diferents. Són 

éssers desgraciats, no poden ser feliços.  

La criatura de Frankenstein, a mesura que va adquirint coneixements, es fa les grans 

preguntes que la humanitat s’ha fet al llarg de la història, que també es fan els 

replicants en la pel·lícula Blade Runner: 

“Qui era jo? Què era? D’on venia? On anava? Aquestes eren les preguntes que 

em repetia tothora, però que no em sabia pas respondre.” Frankenstein de Mary 

W. Shelley. Capítol 14, p. 116 

L’home invisible, a causa de la seva invisibilitat, és desgraciat ja que si vol fruir dels 

avantatges del seu estat ha d’anar despullat i descalç per la qual cosa es fa mal en 

caminar, pateix fred...  

“El que vull dir-li és que necessito ajuda. Per això soc aquí... L’he trobat de 

sobte; anava d’una banda a l’altra, boig d’ira, despullat i impotent. En aquell 

moment podia haver matat qualsevol. I aleshores l’he vist...” L’home invisible de 

H. G. Wells, p. 76 
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En la lluita entre les dues personalitats en la mateixa persona que es narra en El cas 

misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, destaca l’amor a la vida de Hyde que el frena a 

l’hora de fer mal de debò a Jekyll. 

[...] si no hagués estat per la seva por de la mort ben segur que temps ha que ja 

hauria buscat la seva ruïna, únicament per arrossegar-m’hi. Però el seu amor a 

la vida és admirable; i encara més: jo mateix, que únicament quan em ve ell  a la 

memòria m’esgarrifo i emmalalteixo, quan penso en l’abjecció i el frenesí 

d’aquest amor seu, i en el temor que té del meu poder d’extingir-li la vida 

suïcidant-me, no puc sinó apiadar-me’n des del fons del meu cor.” El cas 

misteriós del Dr. Jekyll i Mr. High de Robert Louis Stevenson, p.124 

Destaquem també que tots tres són éssers molt intel·ligents. El Dr. Víctor 

Frankenstein no només va crear una vida, va crear una vida intel·ligent. La criatura 

és molt intel·ligent; entén com funciona la naturalesa, és perfectament conscient que 

ella no té l’aspecte que tenen els altres éssers. Crea una criatura semiviva, 

semimorta, una altra versió de la humanitat;  aquesta idea ens ha ens captivat des 

d’aleshores. 

La criatura creada pel Dr. Frankenstein arriba al món com un full en blanc, però en 

pocs mesos la seva intel·ligència es desenvolupa totalment: aprèn a parlar, a llegir i 

a escriure observant una família; una mica com Mary W. Shelley va aprendre 

algunes coses: observant, mirant la gent. Així, espiant la família, la criatura aprèn la 

parla i la llengua. Amb aquesta gran capacitat d’aprenentatge,  Shelley s’avançava 

que l’home podria algun dia crear una intel·ligència superior a la seva. 

“A poc a poc vaig fer un descobriment encara més important. Vaig adonar-me 

que aquella gent posseïa un mètode per comunicar les experiències i els 

sentiments, els uns als altres, articulant sons. Vaig adonar-me que segons les 

paraules que pronunciaven, sentien plaer o dolor, alegria o tristesa, que es 

reflectia en les cares dels que les escoltaven.” Frankenstein de Mary W. Shelley. 

Capítol 11, p. 99 

El Dr. Jekyll era un científic amb una gran reputació, que va decidir, però, arriscar la 

seva vida, fent experiments amb la seva pròpia persona per investigar sobre la 

dualitat de l’home. 
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“Vaig veure que les dues natures que lluitaven en el camp de la meva 

consciència, si amb raó podia dir-se de qualsevol d’elles que era la meva perquè 

ho eren essencialment totes dues [...] la idea de la separació d’aquests elements. 

Si cada un d’ells –em deia– pogués ser allotjat en una personalitat diversa, la 

humanitat es veuria alleugerida d’un malson insuportable [...] Jo bé sabia que 

arriscava la meva vida, ja que una droga tenia poder per commoure i transformar 

la mateixa base de la personalitat, però la temptació d’un descobriment tan insòlit 

i tan transcendental va dominar, finalment, les suggestions del temor.” El cas 

misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de R. L. Stevenson, p.101 -102 

També Hyde era una persona astuta, intel·ligent, que només pensava en ell mateix i 

a guanyar la personalitat del Dr. Jekyll per fer-li mal. 

“En perill de mort Hyde era una criatura nova per a mi; sacsejat per la ira i per la 

ràbia, exaltat i prest a l’homicidi, amb desig de fer mal. Però abans que res era 

extraordinàriament astut; amb un esforç de voluntat sobrehumà dominava la 

seva fúria; va escriure les seves dues cartes, importantíssimes, l’una a Lanyon i 

l’altra a Poole, i per tenir la certesa que havien estat portades al correu les feu 

certificar” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de R. L. Stevenson, p.121 

El científic Griffin també és molt intel·ligent, i se sent superior quan investiga i fa els 

descobriments que el portaran a la invisibilitat. És una persona obsessionada en els 

seus experiments, que finalment descobreix un dels principis que a la llarga el durà a 

la invisibilitat. 

“Vaig descobrir un principi general dels pigments i la refracció: una fórmula, una 

expressió geomètrica que comprenia quatre dimensions. Els idiotes, els homes 

vulgars, fins i tot els matemàtics vulgars, no tenen ni idea del que un principi 

general pot significar per a un estudiant de física molecular. En els meus llibres, 

els que té amagats aquest vagabund, hi ha autèntics prodigis, miracles!” L’home 

invisible de H. G. Wells, p. 76 

L’ésser que acaba sent intenta utilitzar la seva peculiar característica per fer mal no 

pas per ajudar la ciència. 

“De fet, aquesta invisibilitat serveix per a dues coses, per escapar i per acostar-

se a algú en secret. Així, doncs, serveix sobretot per matar. És igual l’arma que 
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tingui un home, que jo puc envoltar-lo, triar la posició millor i colpejar-lo, 

esquivar-lo i fugir quan vulgui.” L’home invisible de H. G. Wells, p. 191 

Un altre tret característic de tots tres éssers és la soledat. S’especula perquè Víctor 

Frankenstein es desentén de la criatura a qui ha donat vida, però el cert és que quan 

la criatura obre els ulls s’espanta; Víctor té davant seu la responsabilitat de la seva 

creació i se’n desentén del tot, en fuig. La criatura ha d’enfrontar-se al món tota sola. 

“Com Adam, jo vaig ser creat aparentment sense cap lligam amb cap altre ésser, 

però en altres aspectes la seva situació era ben diferent a la meva. De les mans 

de Déu havia sorgit una criatura perfecta, feliç i pròspera, protegida per la cura 

especial que li dispensava el seu Creador; li era permès conversar amb éssers 

superiors i adquirir-ne saber; jo, en canvi, em sentia dissortat, desemparat i sol.” 

Frankenstein de Mary W. Shelley. Capítol 14, p. 118 

El monstre es compara amb el primer home Adam i comença a maleir el seu 

Creador, que el va crear en forma de monstre i el va deixar sol.  

La criatura de Mary Shelley és un ésser molt intel·ligent i amb consciència de si 

mateix. La criatura primer intenta travar amistat amb tots els humans que es troba, 

però aquest fugen espantats. En enfrontar-se al rebuig constant la criatura cada 

vegada és més monstruosa. Però la tesi de la novel·la és que les persones que l’han 

portat fins a aquest punt són les responsables d’haver-lo convertit en un monstre. I 

des d’aquesta perspectiva ells són els monstres. La pròpia escriptora coneixia bé la 

sensació d’estranyesa i va traslladar la seva angoixa als seus personatges. Ella se 

sent rebutjada, la criatura també. Ella creu que l’haurien d’haver cuidada més i 

aquest és el més gran retret de la criatura envers el Dr. Víctor Frankenstein. 

Mary W. Shelley, sens dubte, s’inspira en el mite de Prometeu; així el nom de la 

novel·la: Frankenstein o el Modern Prometeu34. La referència a qui va donar el foc 

als homes desafiant els déus no és gratuïta.  

                                                           
34 Prometeu és un personatge de la mitologia grega que va crear l’ésser humà modelant-lo amb 

argila; després va robar el foc als déus per lliurar-lo a l’home, per la qual cosa va ser castigat per 

Zeus a restar encadenat a una roca, on cada matí una àguila li rosegava el fetge, que se li tornava a 

regenerar durant la nit. 
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Destaquem també les al·lusions a El paradís perdut35, un dels tres llibres que el 

monstre llegeix quan és a la cabanya amb els De Lacey, i també els versos de 

Milton36 transcrits a la pàgina inicial en què Adam acusa Déu. L’acusació de l’Adam 

de Milton contra Déu Pare, que es converteix en epígraf de la pàgina de títols: 

Did I request thee, Maker, from my clay 

Te mould me man? Dic I solicit thee 

From darkness to promete me? 

  John Milton Paradise Lost 

 

És que vaig demanar-vos, Creador, que de l’argila 

Em modeléssiu home? És que vaig sol·licitar-vos 

Que m’aixequéssiu de la foscor? 

  John Milton El paradís perdut 

 

Recordem la citació ben similar a què ja s’ha fet referència anteriorment en què la 

criatura del Dr. Frankenstein clama al seu creador, quan finalment el troba, i el Dr. 

Frankenstein, en lloc de fer-li una bona acollida, el tracta com si fos un dimoni i s’hi 

enfronta perquè no entén que la criatura li retregui que l’hagi creat. 

“Recordeu que soc creació vostra; hauria de ser el vostre Adam, però més aviat 

soc l’àngel caigut [...]” Frankenstein de Mary Shelley. Capítol 9, p. 88 

Durant tota la novel·la37, el científic i la criatura es comparen amb els personatges 

del poema de Milton; l’únic problema és que els personatges amb què es comparen 

són oposats. El Dr. Víctor Frankenstein, que hauria de representar el paper de Déu 

Creador en donar vida a una “nova espècie”, que el beneiria com el seu creador, 

també es veu a si mateix com un dimoni o com un Adam pecador. Al final del llibre, 

el desig de venjança que el domina és la mateixa que impulsa Satanàs, que amb les 

                                                           
35 Aquests versos procedeixen del Llibre X d’El paradís perdut (1667) on Adam retreu a Déu que 

l’hagués creat per després permetre que cometés el pecat original pel qual va ser expulsat del 

Paradís. Adam, com també li passarà a la criatura del doctor Frankenstein, se sent abandonat pel seu 

Creador. En aquest extens poema de John Milton descriu la rebel·lió contra Déu de l’arcàngel 

Satanàs i l’expulsió d’Adam i Eva del Paradís.  
36 John Milton (1608-1674) va ser un poeta i assagista anglès, conegut sobretot pel seu extens poema 

èpic Paradise Lost (El paradís perdut). 
37 Introducció de James Rieger de Frankenstein de Mary Shelley. Aula Literària de Vicens Vives 
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accions que emprèn contra els homes es recompensa per haver estat llançat a 

l’Infern. També el monstre s’identifica amb Adam quan constata que no té lligams 

amb cap altre ésser, però sent un afany “de venjança i odi” idèntic al de Satanàs. 

També en El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, hi surt reflectit l’horror de l’infern 

quan es parla de les accions de Hyde. 

“L’acció no semblava pas d’un ésser humà, sinó d’un Juggernaut infernal38” El 

cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de R. L. Stevenson, p.10 

I també quan es parla de l’aparença física de Hyde: 

“Si aquest home no sembla una cosa humana! Direm, potser, que té una certa 

cosa de troglodític? O potser és la simple emanació d’una ànima que es filtra [...] 

perquè si alguna vegada, pobre Harry39 Jekyll, he llegit en un rostre el nom del 

diable ha estat en el del teu nou amic.” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde 

de Robert Louis Stevenson, p.29 

De fet, els dos paisatges més emblemàtics de Frankenstein, el de la glacera de 

Montanvert i el de les vastes extensions de gel polar, són com una expressió 

pictòrica de l’Infern40. Veiem diversos fragments de quan Víctor Frankenstein puja a 

la glacera del Montanvert, i es troba amb l’ésser que ha creat, que l’està buscant. 

La pujada és ben pronunciada, però el camí és fet de revolts continus i curts 

[...] És un panorama terriblement desolat. En mil llocs, les empremtes de les 

allaus hivernals: arbres trencats i abatuts escampats per terra, uns totalment 

destrossats, d’altres caiguts sobre roques sobresortints o travessats per altres 

arbres [...] De sobte, vaig veure a una certa distància la figura d’un home que 

venia cap a mi amb una velocitat sobrehumana. Frankenstein de Mary W. 

Shelley.p. 88 

                                                           
38 Una forma de Vishnú, déu hindú, sota el carro del qual es llancen els fanàtics per a ser esclafats. 
39 Harry és un diminutiu familiar de Henry.  
40 Fa referència al poeta italià Dante Alighieri (1265-1321), que en la Divina Comèdia crea l’infern com 

una gran massa de gel. 
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En aquest darrer fragment, es parla d’un home que va a una velocitat sobrehumana; 

es vol reflectir la superioritat de la criatura, que la criatura creada és més potent que 

el creador: 

Saltava les esquerdes del gel –entre les quals jo havia caminat amb cura–i, 

conforme s’apropava, la seva estatura semblava excedir la d’un home [...] En 

apropar-se més aquella figura (visió terrible i odiosa), vaig adonar-me que era 

l’ésser nefast que havia creat [...] S’apropà; al rostre duia reflectida una angoixa 

amarga, combinada amb menyspreu i malignitat [...]. Frankenstein de Mary W. 

Shelley.p. 88 

També el Dr. Hyde acaba tenint més poder que el Dr. Jekyll de manera que aquest 

ja no controla la seva persona. 

“Vaig començar a entreveure el perill que, si tot allò persistia d’aquella manera, 

l’equilibri de la meva naturalesa es trencaria per sempre, es perdria la facultat del 

canvi voluntari i la personalitat d’Edward Hyde passaria a ser la meva d’una 

manera irrevocable. L’eficàcia de la droga no sempre havia estat la mateixa [...] 

A poc a poc anava perdent el domini del meu jo original i millor per anar-me 

incorporant, lentament, al segon, que era el pitjor [...] “Les meves dues natures 

tenien de comú la memòria, però totes les altres facultats les repartien d’una 

manera desigual.” El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis 

Stevenson, p. 112 

En tos els casos hi ha un conflicte entre el creador i l’ésser creat. En Frankenstein, la 

criatura acaba perseguint el seu creador i li reclama el dret de viure en pau i de ser 

feliç; li exigeix que ha de crear una dona per a ell i en veure que el doctor a mig 

procés de creació del nou ésser s’atura i el trosseja, la criatura, s’enfurisma i 

decideix venjar-se de Víctor Frankenstein.  

“–¿Per què cada home ha de tenir l’amor d’una dona –va cridar–, i cada bèstia 

una companya i jo he de viure sol? Vaig tenir sentiments d’afecte, i foren 

correspostos per l’odi i el menyspreu. Home, podeu odiar-me, però aneu amb 

compte! Passareu la vida terroritzat i desgraciat, i aviat caurà el raig que us 

arrabassarà per sempre la felicitat.” Frankenstein de Mary W. Shelley, p. 152 
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Comença una persecució durant la qual el personatge del Dr. Víctor Frankenstein es 

va degradant i d’aquí la pregunta inicial d’aquest apartat: qui és el monstre? De fet, 

quan Walton rescata el Dr. Frankenstein, el descriu dient que té “una expressió 

salvatge, de bogeria”, tot i que n’elogia el “discerniment intuïtiu [...], la penetració 

inigualable en la causa de les coses [...], la facilitat d’expressió”. 

La destinació final de tots tres científics és la mort; en tots tres casos la transgressió 

científica els du a un final tràgic.  

Com Prometeu, que és castigat per haver robat el foc als déus i donar-lo als 

humans, el Dr. Víctor Frankenstein és castigat per haver donat vida a un cos. 

Les conseqüències de la transgressió del Dr. Jekyll també es veuen reflectides en la 

incapacitat de controlar les aparicions de Mr. Hyde que aconsegueix tornar fins i tot 

sense la ingesta de la poció. Davant d’aquest fet, el científic no troba cap altra 

solució que treure’s la vida amb un verí a fi d’acabar aquella lluita. Irònicament, el 

que el mata és la poció, el verí. La poció, en realitat, ja havia matat el Dr. Jekyll, que 

es tornarà a matar amb el que ja l’havia anul·lat. Viu com un científic fins l’últim 

moment, tot ho fa amb productes químics. Així, acaba el relat: 

“Aquesta és la veritable hora de la meva mort, i el que després pugui venir no 

m’ateny a mi sinó a un altre. Aquí, doncs, en deixar la ploma i segellar la carpeta 

que tenca aquesta confessió, poso terme a la vida del desgraciat Henry Jekyll.” 

El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, p. 126 

Així, la faceta negativa de la personalitat de Jekyll acaba destruint-se a si mateixa ja 

que el fet que Jekyll sigui posseït per Hyde implica necessàriament el suïcidi de 

Hyde. La maldat, finalment, acaba per superar-se a si mateixa i comporta, per tant, el 

germen de la seva pròpia destrucció. 

L’home invisible, desesperat per la seva situació i sense trobar la manera de 

recobrar el seu aspecte– acaba mort a cops. Ell volia ser invisible per atemptar 

contra la societat i finalment és la societat qui el mata. És en el moment de la mort 

en què l’home es torna a fer visible: 
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Així, a poc a poc, començant per les mans i els peus, estenent-se suaument al 

llarg dels membres fins als òrgans vitals, continuà aquella estranya 

transformació a l’estat de substància visible. Era com la lenta invasió d’una 

metzina. Primer, les venes blanques, traçant l’esbós vaporós i grisenc d’un 

membre; després la carn i la pell, esblaimades, nebuloses, tornant-se 

ràpidament denses i opaques. Aviat es pogué veure el pit ensorrat, les 

espatlles i el contorn incert de les faccions desfigurades a cops.[...] Tenia els 

cabells i les celles de color blanc [...] i els ulls roigs com granats. Tenia els 

punys closos, amb una expressió de còlera i de desesperació.” L’home invisible 

de H. G. Wells, p. 227 

El Dr. Frankenstein mor al vaixell de Walton i quan mor “un somrís gentil li il·lumina 

els llavis”; amb la mort troba la tranquil·litat que no ha tingut en vida després d’haver 

donat vida la criatura i haver-la deixada vagar pel mon, abandonada, sense tenir-ne 

cura. 

La criatura plora el seu creador i diu a Walton que la seva mort ja és propera, que es 

matarà: 

“No us penseu pas que trigaré a acomplir aquest sacrifici. [...] construiré la meva 

pira funerària i reduiré a cendres aquest cos miserable, per tal que les meves 

restes no proporcionin llum a cap curiós i dissortat profà que volgués crear un 

altre ésser com jo. [...] La llum, la sensibilitat i el sentiment desapareixeran i així 

trobaré la felicitat.” Frankenstein de Mary W. Shelley, p. 202 

Curiosament, la cultura popular ha suplantat el nom del creador pel de la criatura. 

Ningú sap com es diu el Doctor, en canvi, tothom sap com es diu el monstre: 

Frankenstein. 
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7. CONCLUSIONS 

Vull acabar aquest treball fent una síntesi dels punts més rellevants desenvolupats a 

partir d’aquestes obres mestres de ciència-ficció: Frankenstein, El cas misteriós del 

Dr. Jekyll i Mr. Hyde, L’home invisible i Blade Runner.  

Hi ha una gran diferència temporal entre les obres: les tres primeres són novel·les 

escrites el s. XIX i Blade Runner és una pel·lícula de l’any 1982, però en totes quatre 

obres hi ha el mateix fil argumental: la creació d’éssers per part de científics 

obsessionats per aconseguir crear éssers sense tenir en compte les conseqüències. 

El primer punt que vull destacar és que tant la criatura del Dr. Frankenstein com la 

del Dr. Jekyll i la de Griffin són éssers que físicament no són iguals que els humans: 

la criatura de Frankenstein és massa voluminosa i feta a partir de restes humanes i 

d’animals morts; Jekyll té una aparença estranya, diabòlica; la criatura de Griffin 

només es percep a través de les peces de roba, calçat i altres accessoris que porta 

ja que el seu cos és invisible; tots tres són éssers dels quals tothom fuig, la seva 

aparença espanta aquell qui els veu. En canvi, els androides de la pel·lícula Blade 

Runner són iguals que els humans, físicament no es diferencien i passen 

desapercebuts, i en el cas dels replicants protagonistes –Roy Batty, Pris, Rachael– 

són éssers bells, gairebé perfectes, per la qual cosa aquestes criatures es 

diferencien dels éssers creats en les novel·les del XIX, ja que mentre els primers 

tenen un aspecte monstruós, els replicants són idèntics als humans i, en algun cas 

ressalten per la seva perfecció i bellesa. 

També vull ressaltar que els éssers creats en les novel·les del segle XIX són éssers 

que estan sols; per diferents motius han de viure sense la companyia d’altres 

persones; en canvi, els androides són diversos i es fan costat quan és necessari. La 

criatura de Frankenstein està sola perquè el seu creador l’ha abandonada i, tot i que 

busca companyia, és rebutjada per la societat. Jekyll és l’essència del mal, no vol  

companyia. L’home invisible està sol perquè no ha compartit el seu descobriment 

amb ningú, no ha tingut en compte els efectes negatius de la seva invisibilitat. En 

canvi, els replicants no estan sols, s’ajuden els uns als altres, són capaços de 

rebel·lar-se plegats per aconseguir allò que volen, i fins i tot s’estimen. 
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Vull constatar també que tots són pràcticament humans, ja que tenen emocions i 

sentiments; la criatura de Frankenstein és bona, però les circumstàncies adverses 

que li toca viure el porten a cometre accions malvades, però el fons del personatge 

és bo, igual que el replicant Roy Batty que també té un bon fons, tot i que assassina 

el seu creador. No podem dir el mateix del Dr. Hyde i de l’home invisible que són 

malèvols i el que volen és aconseguir poder mitjançant els actes abusius que 

cometen; el primer perquè la personalitat que té és el mal en persona, i el segon 

gràcies a la seva invisibilitat, característica que no el lliura de les emocions i 

sentiments propis dels humans, cosa que fa que sovint pateixi molt, per exemple, pel 

fred i el mal en caminar descalç per no ser vist. 

Tots aquests éssers són molt intel·ligents, sobretot la criatura de Frankenstein i Roy 

Batty, que és un ésser gairebé perfecte, però no són mai feliços del tot: la criatura de 

Frankenstein perquè no aconsegueix companyia i se sap diferent, el Dr. Hyde 

perquè és el mal en persona, l’home invisible perquè no havia previst les adversitats 

de la seva condició; els androides perquè saben que tenen una vida limitada. Però 

tots busquen la felicitat; tots reclamen viure millor: la criatura de Frankenstein i els 

replicants busquen la felicitat cercant el seu creador, el seu Déu. Jekyll i Hyde, en 

ser la mateixa persona amb la personalitat desdoblada, lluiten entre ells per 

aconseguir que una personalitat superi l’altra. L’home invisible treballa per dominar 

l’estat del seu cos, però l’ambició i les circumstàncies no el permeten ser feliç. 

I tots se saben superiors a l’ésser que els ha creat; ressaltem que la criatura de 

Frankenstein i les de Tyrell cerquen els seus creadors per reclamar-los ajuda i totes 

dues els demanen les preguntes que els éssers humans es fan des de l’inici dels 

temps: qui soc?, què soc?, d’on vinc?, on vaig? I aquests creadors acaben sent 

conscients de la barbaritat comesa.  

Tots aquests científics creadors de nous éssers han estat uns irresponsables; tots 

s’han extralimitat i han sobrepassat els límits ètics de la ciència, cosa que els acaba 

passant factura, tots acaben morts: éssers creats i creadors. La criatura de 

Frankenstein diu que acabarà acabar amb la seva vida en veure que el seu creador 

és mort. El Dr. Frankenstein, quan s’adona que s’havia d’haver fet càrrec de la 

criatura, ja és massa tard i tot el que se li acut és perseguir-la per matar-la. Sap que 
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la ciència se li ha escapat de les mans. Hyde també s’adona de la seva 

irresponsabilitat quan constata que no pot controlar el desdoblament de la seva 

personalitat i veu que l’única solució és la mort. L’home invisible no vol morir, però 

sense tenir-ne consciència, ha cercat la mort per haver comès actes horribles. Tyrell, 

també ha jugat a estar al marge dels éssers que ha creat i quan el replicant Roy 

Batty el troba és conscient que, si no li dona el que demana, acabarà amb la seva 

vida. La ciència fora de control porta aquests científics desbocats a la mort.  

El meu parer és que els monstres no són aquestes criatures creades per científics  

irresponsables, sinó que els monstres són justament aquests científics que han 

sobrepassat els límits de la ciència en crear éssers gairebé humans, capaços de 

sentir i d’emocionar-se. Aquests científics enderiats s’han convertit en monstres; han 

prioritzat les investigacions, deixant de banda la família, la societat en general i no 

han tingut en compte les conseqüències dels seus actes. Obsessius i ambiciosos, 

han actuat irresponsablement; sense adonar-se’n, s’han convertit en monstres. 

A punt de finalitzar aquest treball, vull dir que la redacció ha estat complicada; l’he 

feta i refeta a mesura que he anat desenvolupant la recerca; la tria dels temes 

desenvolupats no ha estat fàcil ja que són obres mestres, molt interessants i 

complexes, que es poden analitzar i comparar des de molts punts de vista. Vull 

destacar que he après molt mentre feia la recerca ja que he hagut d’aprendre a 

centrar-me en el punt que treballava i desenvolupar els temes a partir de citacions de 

les diferents obres sense dispersar-me. He mirat d’expressar les idees d’una manera 

entenedora, ordenada i planera per tal que una persona que no hagi llegit les obres 

ni vist la pel·lícula pugui copsar les idees que s’exposen en aquest treball de recerca.  

Per acabar, vull deixar constància que, tot i que he hagut de dedicar moltes hores a 

aquest treball, n’estic molt contenta i el meu desig actual és tenir temps per rellegir 

aquestes grans novel·les que tant m’han aportat i amb les que tant he gaudit. Espero 

que aquest gaudi i aquest desig de rellegir aquestes grans obres s’encomani als 

lectors d’aquest treball.  
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