
El fet en què es basa aquesta ficció no ha estat pas considerat impossible 

pel doctor Darwin1 i per alguns dels escriptors de fisiologia 

d’Alemanya. No se m’ha de suposar el més mínim grau de fe en una tal 

imaginació; tanmateix, en adoptar-la com a base per a un treball de 

fantasia, no m’he limitat pas a teixir simplement una sèrie de terrors 

sobrenaturals. El fet del qual depèn l’interès de la història és exempt 

dels desavantatges d’una mera narració d’espectres o encanteris. El va 

recomanar la novetat de la situació que desenvolupa; i que, encara que 

físicament sigui impossible, permet a la imaginació, per tal de delinear 

les passions humanes, un punt de vista més complet i vigorós del que 

pot permetre cap relat ordinari de fets verídics. 

He procurat, doncs, conservar la veritat dels principis elementals de 

la natura humana, tot i que no he tingut escrúpols a innovar-ne les 

combinacions. La Ilíada, la poesia tràgica de Grècia, Shakespeare a La 

tempesta i a El somni d’una nit d’estiu, i —molt especialment— Milton 

a El paradís perdut, se cenyeixen a aquesta regla; i el novel·lista més 

humil que vulgui proporcionar o rebre diversió dels seus esforços pot, 

sense presumpció, aplicar a la ficció en prosa una llicència —o, més 

aviat, una norma— de l’adopció de la qual tantes exquisides 

combinacions de sentiments humans han donat les millors mostres de 

la poesia. 

La circumstància en què reposa la meva història va sorgir d’una 

conversa casual. En part va començar com una forma de distracció, i en 

part també com un recurs per exercitar tots els recursos inexplorats de 

la ment. A mesura que l’obra progressava, s’hi van mesclar altres 

motius. No soc en absolut indiferent a la forma en què les tendències 

morals que hi ha en els sentiments i els personatges que conté afecten 

el lector; tot i això, el que més m’ha importat al respecte ha estat provar 

d’evitar els efectes enervants de les novel·les d’avui, i mostrar la bondat 

de l’afecte familiar i l’excel·lència de la virtut universal. No s’ha de 

creure mai que les opinions que neixen naturalment del caràcter i de la 

situació de l’heroi corresponguin sempre a prèvies conviccions meves; 

ni de les pàgines que segueixen se n’ha d’extreure la conclusió que 

prejutgin cap mena de doctrina filosòfica. 

Addicionalment, interessa també a l’autora el fet que la història la 

va començar a la regió majestuosa on té principalment lloc l’acció, i en 

una companyia que no pot deixar pas d’enyorar. Vaig passar l’estiu del 

1816 als afores de Ginebra. L’estació va ser freda i plujosa; als vespres 

ens reuníem al voltant de les flames d’un bon foc i, de vegades, ens 

distrèiem amb alguns contes alemanys de fantasmes que ens havien 
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caigut a les mans. Aquests contes van excitar-nos un juganer desig 

d’imitació. Dos altres amics (qualsevol conte de la ploma d’un d’ells 

seria, de lluny, molt més acceptable per al públic que res que jo mai 

pugui esperar produir) i jo mateixa vam acordar d’escriure una història 

cadascú, basada en algun fet sobrenatural. 

Tanmateix, de sobte el temps va millorar, i els meus dos amics em 

van deixar per fer un viatge pels Alps i, en els magnífics paisatges que 

ofereixen, van perdre tot record de les visions fantasmals. La narració 

que segueix és l’única que va ser acabada. 
 


