
FRANKENSTEIN 

El treball consisteix en un aprofundiment del personatge principal: el monstre de 
Frankenstein. 

 
L’entrevista 

Has de seguir les següents instruccions: 

- En primer lloc, hauràs de presentar el personatge en un primer paràgraf 
introductori amb dades biogràfiques rellevants; tingues en compte qui el va crear, 
com i per què. 

- Hauràs de preparar un esborrany de preguntes possibles i decidir quines són les 
més interessants. Hi ha d’haver preguntes de caràcter més personal, preguntes 
relacionades amb altres personatges, preguntes relacionades amb l’argument de la 
novel·la... Cal que una pregunta comenci necessàriament per: “Què vas sentir 
quan...?/Què et va passar pel cap quan…?” 

- Hi ha d’haver almenys 10 preguntes. Les respostes no han de ser simples ni 
distants, sinó que han de mostrar emocions; has de ficar-te dins la pell del 
personatge. Les respostes han de tenir unes quatre línies com a mínim (no poden 
tenir respostes com “Sí”, “No”, “No ho sé”...). S’ha de notar que has llegit el llibre! 

- Al principi hauràs d’incloure un títol per a l’entrevista. El títol serà el nom del 
protagonista, seguit d’un fragment que seleccionaràs de les respostes escrites 
(“Monstre de Frankenstein: ...”). Just davall, inclouràs el teu nom, com a 
entrevistador i la data de l’entrevista. 

El treball s’ha d’entregar en paper, però s’ha de fer a ordinador. 



EXEMPLE : La veïna 

Leonard Bent: «La meva vida es va veure alterada per un fet 
totalment inesperat en el qual em vaig veure implicat» 

MARGARIDA MATEU, 21/01/2019 

Leonard Bent, protagonista de La veïna, ha viscut en els últims mesos una sèrie 
d’esdeveniments que l’han trasbalsat. S’ha vist implicat en la mort del seu veí, Just Vernis, i 
ha assumit una investigació dels successos per tal de deslliurar-se de la càrrega de principal 
sospitós. 

Et consideres una persona aventurera? 
La veritat és que no! Sempre he passat bastant desapercebut i no m’ha agradat destacar 
mai. La meva vida sempre ha estat bastant avorrida (de ca meva a la feina i de la feina a ca 
meva). Però es va veure alterada per un fet totalment inesperat en el qual em vaig veure 
implicat i, clar, supòs que aquesta implicació fa que sembli una persona activa. Però en 
realitat som una persona molt rutinària, sense moltes inquietuds, i amb moltes manies. 

Creus, per tant, que tens un caràcter una mica depressiu? 
Depressiu? Jo? No! De cap de les maneres! Ara està de moda això de les malalties mentals i 
la gent s’esforça a posar etiquetes a la resta... La meva mare per exemple, en pau descansi, 
sempre insistia que havia d’anar a un especialista. Em tractava de boig! Què se suposava 
que havia de contar-li a un psiquiatra jo? Ara, amb el que em va passar, potser sí que tindria 
coses per contar, però abans de la mort de Just...  

                                                                                                                                                                                                                                        


