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SHELLEY O LA MODERNA PROMETEA 

 

Sentia sorolls que feien trontollar tot el que m’envoltava i m’eixordaven completament. Uns 

llums que no perduraven ni mig segon en la meva visió anaven apareixent de tant en tant i em 

deixaven completament encegat. Tot era fosc i les meves parpelles es negaven a obrir-se. 

Sentia l’electricitat fluir per les meves venes, allò que donava poder a tantes coses però que em 

feia sentir tanta por a mi. 

Vaig aguantar en silenci i tota perplexitat uns minuts, fins que els meus ulls van cedir i van 

començar a obrir-se molt paulatinament. 

Tot era foscor, i tan sols veia dibuixades unes petites ombres en aquella habitació. 

La meva ment estava trasbalsada, confosa: On era? Què era? El meu cor bategava amb força tot 

i que jo ignorava l’existència d’aquest òrgan. Vaig veure’m estirat en un llit metàl·lic, fred i 

impregnat de sang. Volent fer el gest d’aixecar-me d’aquella superfície nauseabunda, no vaig 

tenir suficient equilibri i vaig caure a terra de morros. Vet aquí la meva primera patacada. El 

paviment era fred i dur, sobretot dur, i no vaig tardar a recórrer al plor com a nadó que era. No 

hi havia ningú, i em sentia espantat i molt sol. Completament abandonat Tot era foscor i 

solitud.   

De sobte vaig sentir cruixir la fusta i com es tancava un porta de l’altra punta de la cambra. El 

meu rostre va convertir-se en un tros de marbre i els meus ulls van alliberar una espurna, que 

no puc recordar si era de por, curiositat, esperança o joia… 

Una veu blanca va començar a divagar. Cridava amb espant i sorpresa, però sense intenció de 

ser escoltada per ningú. 

Vaig veure, de forma borrosa -ja que els meus ulls no estaven preparats per a assimilar cap 

mena de lluentor-, com una petita gota de llum s’anava apropant, seguida d’una figura esvelta 

que feia passes maldestres que anava donant cops a tots els instruments i taules que hi havia a 

la sala. La imatge que els meus ulls percebien va anar aclarint-se fins al punt de poder 

contemplar amb total definició els minuciosos detalls dels seus trets facials. Tenia unes faccions 



 

harmòniques i molt agradables, tot i que els pòmuls ressaltaven en les seves galtes i el seu nas, 

punxegut i estret, era bastant notable. Portava una cabellera llarga, rossa i arrissada, amb 

algunes trenetes que li atapeïen el rostre. Tenia unes espatlles amples i els pits caiguts. Guarnia 

un vestit negre cobert d’una bata blanca de la qual penjaven una varietat d’instruments 

punxeguts plens de taques vermelles. En veure-la, el meu cor va fer un bot. Qui devia ser aquell 

ser? Quina garantia tenia de la seva bona fe? 

Vaig apreciar amb rigor la sorpresa del seu rostre, que no semblava menor a la meva en 

veure’m a terra amb els ulls ben oberts i cara d’espant. Va estendre una mà pàl·lida i prima cap 

a mi, i jo, que en aquell moment no tenia la més remota idea del que pretenia, vaig apartar-me 

amb certa basarda. Però, en veure que no feia cap gest violent, vaig acostar-m’hi de nou i amb 

la meva mà dreta, que tenia unes mides considerablement més grosses que la seva, vaig fregar-

la. La mà seguia immòbil, i la jove em mirava amb ensurt però curiositat. Unes gotes de suor 

queien del seu front amb lentitud i es perdien en els seus rínxols. De cop i volta va acostar-me 

més la mà, i va assenyalar la meva, com si el seu objectiu fos que jo fes el mateix. Al principi 

vaig vacil·lar, però vaig veure en els seus ulls una connexió mútua que em va impulsar a confiar-

hi. Vaig allargar el meu braç i, amb gran rapidesa, va agafar-me i va fer força per a aixecar-me 

del terra. Les meves immenses cames, que mancaven de força, tornaven a trontollar, però 

aquest cop ella va fer-me seure al mateix llit metàl·lic, on jo m’havia llevat, evitant una nova 

caiguda. 

Va estar-me contemplant una bona estona, en silenci, apropant-se cada cop més. Va arribar un 

punt en el qual els seus dits llargs i escarransits van fregar els meus braços, però van apartar-se 

amb agilitat. Va quedar-se acaronant el seu dit una bona estona, amb cara de fàstic. Per inèrcia 

vaig voler tocar-me jo mateix el braç i, en comparar la sensació que m’havia transmès el seu, 

que era suau i agradable, amb la que el meu em feia percebre, ronyós i aspre, em vaig 

escandalitzar. Va ser en aquest moment en el qual em vaig adonar que la meva pell no era 

blanquinosa com la seva, sinó que era groguenca i fins i tot verdosa. Vaig posar-me les mans a 

la cara per a comparar els meus trets amb els seus i em vaig adonar de la poca similitud que 

notava. Vaig posar-me a plorar sobtadament, i ella em va mirar amb perplexitat. Va acostar-se 

de nou i va acaronar la meva pell, com si tota l’angúnia que abans l’havia fet enrere ja no 

existís. Va col·locar una de les seves mans en la meva galta, i va començar a explorar els racons 

de la meva faç: els ulls, el nas, els llavis, les orelles. Em va somriure, i jo vaig intentar fer el 

mateix. Tinc la sensació, tot i que ella mai m’ho hagi confirmat, que va ser d’allò més esgarrifós 

veure’m esboçar tal somriure, ja que primerament va fer una cara de certa angúnia. De seguida 

va voler corregir aquella expressió i va somriure de nou, amb tota honestedat. 



 

—Hola, petit monstre. Em dic Mary. Mary Shelley.  Ets la cosa més esplèndida que els meus ulls 

han admirat mai. Ets una obra d’art, i no permetré que ningú t’ho negui. 

 En aquell moment no tenia la capacitat per a poder entendre aquelles paraules, però he 

demanat tants cops que la Mary m’expliqués el moment del meu naixement que ja m’ho sé de 

memòria, o gairebé. 

La Mary va ensenyar-me tot el que s’ensenyava a l’escola. Com que el cervell que m’havia 

implantat estava molt evolucionat vaig assimilar els continguts en qüestió de mesos. No, lector, 

no has entès res malament. Realment el meu cervell, com tots el òrgans que constitueixen el 

meu organisme i totes les parts del cos que em formen, són extretes de cossos sense vida. La 

Mary va voler explicar-me això molt aviat, ja que no volia amagar-me quin era el meu origen ni 

per què era tan diferent a la resta. El que més em va costar de digerir, de totes les coses que va 

explicar sobre la meva raó de ser, era el fet d’haver estat creat de forma diferent. No era fruit 

d’una relació amorosa entre dues persones, ni tampoc era físicament igual. A més, jo havia 

estat portat al món amb fins científics, ni més ni menys. La Mary em va explicar que, tan bon 

punt va veure’m respirar, va penedir-se del que havia fet. S’avergonyia d’haver estat tan egoista 

d’infondre vida a un ésser que clarament, en ser diferent, seria rebutjat, i de sotmetre’l a anys 

de patiment per culpa de la cobdícia i egoisme a què ella havia estat sotmesa per tal de fer 

alguna cosa destacable. No vaig tardar en perdonar-la, ja que l’amor matern que em va donar 

mai va ser inferior al que hauria donat a un fill biològic. Mai es cansava de repetir com 

d’important n’era jo, l’obra d’art que era, l’ajuda que podia arribar a aportar a milions de 

generacions futures! 

 La Mary va dubtar en més d’una ocasió sobre si exposar-me al món o no, però sempre acabava 

vencent el temor de ser repudiat i marginat pels altres. La Mary em donava l’opció de sortir, si 

era el que jo anhelava, però m’advertia de la crueltat de la resta, i de com no tothom em veuria 

com ella ho feia. Vaig estar molt de temps gaudint plenament de la seva companyia, fins que un 

dia vaig decidir-me a sortir d’aquell laboratori. Ella va fer-me prometre que no deixaria que els 

comentaris de la resta m’afectessin, i jo, innocent com era, vaig donar-li la meva paraula. 

Va ser posar un peu fora el carrer i sentir els crits desesperats de la gent, sentir els cops dels 

objectes que em llençaven i veure com els nens petits ploraven en veure’m. La Mary em mirava 

amb dolor, suplicant-me perdó per haver comès el delicte, la monstruositat de dissenyar una 

obra diferent al que la civilització estava acostumada. Vaig voler tornar a casa, i vam fer mitja 

volta. Però, quan érem a punt d’arribar, vam començar a sentir una conglomeració de crits 

darrere nostre, de gent que m‘amenaçava amb torxes i m’esgarrapava amb les forques que 

duia. 



 

Vaig arrencar a córrer, fugint de la Mary i de la gent, però aquell tumult no em deixava en pau. 

Furiós com estava, vaig començar a apartar la gent del meu voltant a la força, i de passar per 

sobre dels teulats de les cases sense sentir remordiments d’estar destrossant cap llar. Les 

llàgrimes ho convertien tot en taques borroses, que vaig acabar deixant enrere. Em vaig amagar 

en un bosc i vaig començar a plorar sense cap mena de vergonya. El meu llastimós plor 

espantava tots els animals que vivien per allà, i els feia fugir, lluny de mi. 

Vaig passar la nit en una cova que era gairebé imperceptible, i que no van poder trobar els 

ciutadans que durant tota la nit van estar a la recerca del monstre. 

Em sentia furiós, fins i tot amb la Mary. No era capaç d’entendre per què m’havia fet del tal 

manera, per què no m’havia matat en un primer moment o per què havia estat tan cruel de fer-

me patir tot allò. M’eren igual les explicacions que em donés, m’eren igual les vegades que em 

demanés perdó. Jo seguia existint. 

Vaig passar dies mort de gana allà dins, fins que un dia els meus sentits es van despertar amb 

els crits d’una veu femenina, que es trobava en la llunyania. Era perfectament conscient de qui 

n’era l’amo i, guiant-me pel cor i la nostàlgia, vaig córrer cap a ella. Durant un període de temps 

vaig ser capaç de deixar-ho tot en el passat: la rancúnia, la ira… Els records de paraules dolces i 

plenes d’afecte van aparèixer dins meu i com un llamp van socarrimar tota la fúria que m’havia 

estat posseint. Vaig veure a la Mary mirar-me a uns quants metres amb ensurt, i el meu 

semblant va canviar completament l’expressió. 

—Ara tu també em tems, mare? Ni tu, que m’has estat dedicant paraules d’afecte des del dia 

que em vas infondre vida, m’acceptaràs? Si realment sóc l’obra d’art que sempre has elogiat, 

per què mai has volgut exposar-la? Per què m’has mentit tota la vida mostrant-te orgullosa, 

quan en realitat t’avergonyeixes d’exposar-me a la llum? 

Vaig agafar un arbre que, innocent, jeia al meu costat i vaig estar a punt de llençar-li a la Mary. 

Ella havia expulsat completament l’expressió de temor, i el seu semblant era completament 

serè i afectuós. 

—Per què no em tens por? Per què no em tractes com el monstre que sóc? Fuig! 

—Ets tu qui m’hauries de témer, fill. Aquí l’única que ha actuat com un monstre he estat jo. 

Però et prometo, estimat, que canviaràs el món. Seràs un raig de llum per a tots els marginats 

que han patit el mateix que tu i, quan expliquis la teva historia i vegis la seva transcendentalitat, 



 

entendràs per què ets tan important. Creant-te, involuntàriament, vaig fer una reproducció de 

mi mateixa. Vaig crear un ésser que estava destinat a la marginació, a la soledat i a la foscor. 

Promet-me que no seràs els monstre que pretenen que siguis. Promet-me que estimaràs, 

patiràs i somriuràs com qualsevol altre, i que seràs el bri d’esperança que la gent com tu 

necessita. 

Avui dia tremolo pensant en què podria haver passat si el meu creador hagués estat un científic 

completament narcisista i hagués estat capaç d’abandonar-me a la meva sort. Qui sap quines 

desgràcies podrien haver esdevingut… 

 


