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La història és 
prou coneguda: el 
15 de juny de 1816, 
a la Vil·la Diodati, 
a prop de Ginebra, 
Suïssa, quatre es-
criptors  de mora-

litat poc convencional s’enfrontaren 
a la juguesca proposada per un d’ells, 
Lord Byron: “Cadascun de nosaltres 
escriurà una història de fantasmes”. 
Un d’ells, el doctor John W. Polido-
ri, acabaria escrivint El vampir; el po-
eta P.B. Shelley, el Prometeu allibe-
rat; la història de Byron acabaria 
sent un fragment de Mazeppa, i 
l’única dona que hi havia entre ells, 
Mary Godwin –que després es con-
vertiria en Mary Shelley–, produiria 
l’obra més immortal que es va conce-
bre allà, un clàssic que encara avui es 
recorda, es llegeix, es versiona, i que 
ha estat una de les obres més fructí-
feres de la literatura fantàstica: 
Frankenstein o El modern Prometeu. 
Mary tenia aleshores 19 anys, i quan 

Frankenstein: el monstre que volia ser home
es va publicar, el 1918, en tenia 21. No 
va ser una inspiració divina (ni del 
Creador ni de Shelley). 

La mare de Mary, Mary Wollsto-
necraft, havia estat una pionera del 
feminisme, autora de Vindicació dels 
drets de la dona, i havia entrat en 
contacte amb els reformistes radi-
cals de Londres. Després d’una vida 
amorosa agitada, va acabar casant-
se amb un altre pensador, William 
Godwin, en una relació que aquest 
descriuria com a “pura amistat fo-
nent-se en amor”. És a dir, que Ma-
ry Shelley es va criar en un ambient 
intel·lectual, i amb una mare que rei-
vindicava un dels drets fonamentals 
de la dona: la llibertat. I va ser aques-
ta llibertat la que la va empènyer a 
fugir d’Anglaterra amb un home ca-
sat (Shelley), amb qui contrauria 
matrimoni i tindria quatre fills, dels 
quals només en sobreviuria un. 

És a dir, tal com ens explica amb 
molta cura, claredat i passió Ricard 
Ruiz Garzón al seu llibre sobre 

d’un criminal espatlla els plans del 
doctor, però el monstre no deixa de 
lluitar per ser acceptat. Perquè el 
monstre és monstre perquè topa 
amb la principal barrera d’accepta-
ció humana: l’estètica. La criatura 
és lletja, no parla, és immensa: tot i 
tenir totes les característiques hu-
manes, els seus semblants la veuen 
diferent. Només troba l’acceptació 
d’un cec i d’una nina, i la suprema 
ironia és que, a la seqüela que va ro-
dar Whale, La núvia de Frankens-
tein, ni tan sols aquesta, creada pel 
doctor, l’acaba acceptant... per lleig. 
El relat de Shelley és una història de 
solitud radical (com gran part del 
gènere fantàstic) que té com a fills 
moderns els replicants de Blade 
runner o el mateix Hellboy. 

I tot això és molt poc comparat 
amb el que trobareu en aquest fasci-
nant llibre, que destria tots els fils 
de la trama, i que fa bona la dita que 
els assaigs són de vegades les obres 
més autobiogràfiques d’un autor.!
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Frankenstein, Mary Shelley es va 
trobar de sobte en una cruïlla per-
sonal i intel·lectual on confluïen di-
versos temes que es desenvolupa-
ran a la literatura posterior, el no 
menys important dels quals seria: 
què ens fa humans? El monstre de 
Frankenstein –perquè recordem 
que, des del primer moment, és un 
monstre– és algú que senzillament 
vol ser acceptat com a home perquè 
així se l’ha creat. Com molt bé diu 
Ruiz Garzón, Frankenstein neix per 
la necessitat de l’ateisme. El doctor 
Frankenstein mata literalment 
Déu en concebre i executar la cre-
ació d’un ésser humà a partir de la 
mort, de matèria que ja ha comen-
çat a podrir-se. Perquè, evident-
ment, el doctor Frankenstein fabri-
ca una criatura que cobra vida, que 
camina, però a la qual li manca, de 
bon principi, la voluntat, el poder 
d’elegir.  

A la pel·lícula de James Whale, la 
substitució d’un cervell normal pel 

Jean Cocteau va 
escriure La difi-
cultat de ser, unes 
memòries que 
més aviat funcio-
nen com un auto-
retrat descon-

juntat i viroladament calidoscòpic, 
l’any 1946, just després de filmar la 
seva tercera pel·lícula, La bella i la 
bèstia. Aleshores ja feia temps que 
la seva figura havia esdevingut una 
de les més llegendàries –és a dir, 
una de les més admirades, detesta-
des, seguides i criticades– del pano-
rama cultural francès. 

Des de l’època heroica de l’eclo-
sió avantguardista dels anys 10 i 20, 
Cocteau havia estat a l’ull de l’hura-
cà: per les capacitats creatives de-

Jean Cocteau, a la defensiva
mostrades com a poeta, dramaturg, 
cineasta, crític literari i dibuixant; 
per la personalitat, que enlluerna-
va o bé embafava –era poc apreciat 
pels seus col·legues surrealistes–; 
pel fet que mai no va amagar la seva 
condició homosexual ni la seva re-
lació amb joves bells i més o menys 
talentosos com Raymond Radiguet 
i Jean Marais...  

Potser perquè estava cansat de 
tant bullici, o perquè les primeres 
xacres de la vellesa i del consum de 
drogues ja es feien notar en el seu 
cos estilitzat i senzill, Cocteau va 
escriure La dificultat de ser des 
d’una consciència terminal, com si 
s’hagués de morir al cap de poc. Tot 
i que només tenia cinquanta-set 
anys, el contingut i el to de l’obra 
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gut –De Guillaume Apollinaire, De 
Diàguilev i de Nijinski–, o que abor-
den d’una manera subjectiva temes 
generals o abstractes –Del dolor, De 
la mort, De la conversa, De l’amistat, 
Del somni–, el llibre és inevitable-
ment irregular. Reflexions d’una 
sagacitat penetrant i precisa –així 
justifica la seva prevenció davant 
dels escriptors que fan servir mas-
sa paraules: “la riquesa, de vegades, 
consisteix en una certa penúria, Sa-
lambó és un garbuix, El roig i el ne-
gre un tresor”– comparteixen l’es-
pai amb vaguetats confuses i afec-
tades, dins les quals, inopinada-
ment, s’hi troba la maragda d’una 
frase fulgurant, la qual queda tapa-
da pel fang d’un paràgraf sense ten-
sió i malgirbat. 

Narcisista i una mica paranoic, 
Cocteau escriu a la defensiva, més 
per disfressar-se que per fer reviu-
re el passat. En aquest sentit, desta-
quen les nombroses i sempre in-
concretes referències a gent que 
malparla d’ell o maquina en contra 
seva. També és revelador que el lli-
bre contingui un anecdotari tan es-
quifit. Tenint en compte tota la 
gent brillant que va tractar –de 
Proust i Picasso a Marlene Die-
trich–, sorprèn que no s’hi recreï 
més, i que no ho faci amb més grà-
cia. També sorprèn que no parli 
dels escàndols i les querelles que fe-
ren bullir el món de la cultura i de 
l’art del París dels anys 20, ni de 
l’ocupació alemanya de França i de 
la relació ambivalent que va tenir 
amb els nazis. 

Ben traduït per Antoni Clapés, 
La dificultat de ser és un dels pri-
mers títols d’una nova editorial, 
Quid Pro Quo, que promet abun-
dants alegries. Més que les que 
proporciona aquest Cocteau, se-
gur. Encara que l’autor de Les en-
fants terribles, obsedit amb els que 
l’atacaren en el passat, també pren 
precaucions davant els que poden 
atacar-lo en el futur. “Els crítics 
jutgen les obres –escriu– i no saben 
que les obres els jutgen a ells”. Té 
raó. Però això no fa que el llibre si-
gui millor.!

palesen que està concebuda com un 
adeu solemne, introspectiu i una 
mica apressat a la vida. Cocteau es-
criu per fixar la seva opinió sobre 
certs temes i persones, per resoldre 
alguns malentesos o per aportar-hi 
el seu punt de vista, per clarificar 
la seva poètica o per enfilar refle-
xions que considera importants. 
Que Cocteau visqués disset anys 
més després d’enllestir el llibre, no 
afecta per a res la seva vocació tes-
tamentària. 

Estructurat en capítols breus 
que s’articulen al voltant d’un as-
pecte concret de la seva biografia o 
de la seva obra –De la infantesa, Del 
teatre, Del meu estil, De la merave-
lla en el cinema–, o que se centren 
en l’evocació d’un personatge cone-


