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FRANKISSSTEIN

El 1816 Mary Shelley escriu un relat sobre la creació 
d’una forma de vida no biològica, sobre els límits 
de la raó i sobre allò que considerem humà. Anys 
després, a la Gran Bretanya post-Brexit, Ry Shelley, un 
jove transgènere, s’endinsa al món de la intel·ligència 
artificial i s’enamora d’en Victor Stein, un professor 
que lidera el debat públic  al voltant de noves formes 
d’existència.

Frankissstein ens parla dels cossos que habitem i dels 
que desitgem. Ens suggereix que el futur no és només 
a les mans de científics arrogants, sinó que també és 
terreny adobat per a retrògrads oportunistes. Aquesta 
novel·la, que qüestiona el gènere, el llenguatge, la 
sexualitat i els límits de la llibertat individual, és audaç, 
divertida, furiosa i, sobretot, clarivident.

Jeanette Winterson (Manchester, 1959) és 
llicenciada en literatura. Filla adoptiva d’una 
parella evangèlica, va rebre una educació 
religiosa i va començar a escriure sermons als 
sis anys. Als setze se’n va anar de casa després 

de dir a la seva mare que s’havia enamorat 
d’una dona. Ha estat guardonada amb diversos 

premis com l’IBW (el premi dels llibreters independents dels Estats 
Units) i el John Llewellyn Rhys. Considerada una de les millors autores 
angleses del segle xxi, Winterson, que a més és poeta i dramaturga, 
compagina la literatura amb el periodisme, col·laborant en diaris com 
The Guardian, The Times, Daily Mail, The Observer i The New York 
Times. El 2006 fou nomenada oficial de l’orde de l’Imperi Britànic i el 
2018, comandant de l’orde de l’Imperi Britànic pels seus serveis a la 
literatura. El leitmotiv de la seva obra explora els límits de la fisicitat i la 
imaginació, les qüestions de gènere i les múltiples identitats sexuals.

El CCCB, Editorial Lumen i Edicions del Periscopi us conviden a la roda de premsa que  
Jeanette Winterson farà amb motiu de la publicació de la seva novel·la Frankissstein. Una història 

d’amor. L’acte serà el dilluns 18 de novembre a les 11 h a l’Aula 1 del CCCB.

Prèviament, a les 10.45 h, hi haurà un photocall al Pati de les Dones del CCCB.

Jeanette Winterson conversarà sobre la novel·la amb l’escriptora Bel Olid el dimecres 20 de 
novembre a les 18.30 h al CCCB dins del cicle de debats Les paraules que encara no tenim, en el 

marc de l’exposició FEMINISMES!, que es podrà visitar al CCCB fins el 5 de gener de 2020.

«Un viatge en el temps amb Frankenstein, divertidíssim i mordaç: 
alter egos actuals immersos en el món de la intel·ligència artificial, 
la criogènia i els robots sexuals. (Advertiment: el Byron modern  
no surt ben parat.)» Margaret Atwood



 

PREMSA

The Observer – «Frankissstein és un llibre que pretén canviar 
la nostra perspectiva sobre la humanitat i el seu propòsit de la 
forma més tenebrosa i entretinguda possible.»

The New York Times – «Una història d’amor radical i contem-
porània, d’una de les escriptores en actiu amb més talent.»

BBC News – «Winterson recupera el Frankenstein de Mary 
Shelley per als lectors del segle xxi, i ens transporta a una his-
tòria d’horror contemporània sobre neurosis i problemes molt 
moderns.»

Financial Times – «Una escriptura desenfrenada amb una 
energia i una passió pròpies que reanima Frankenstein com un 
relat admonitori per a un moment contemporani dominat pels 
debats sobre el Brexit, el gènere, la intel·ligència artificial i l’ex-
perimentació mèdica.»

Daily Mail – «Aquesta mena d’història d’amor sobre la intel·li-
gència artificial és una farsa còmica, intel·ligent i provocadora 
sobre la natura i el futur de la vida, la mort i sobre què significa 
ser humà.»

Robert Douglas-Fairhurst, The Times – «Intel·ligent i engi-
nyosa, Frankissstein és molt divertida.»

Prospect – «Els lectors estan en mans expertes. No puc ima-
ginar millor guia en aquest món en transformació que Jeanette 
Winterson.»

Sunday Express – «Vivaç, divertida i meticulosament calibra-
da per posar sobre la taula qüestions importants amb el toc 
més subtil. Frankissstein és romàntica, inquietant i escrita de 
forma preciosa.»

The Independent – «Aquesta novel·la plaent i atrevida cobra 
vida.»

The Guardian – «Una trobada profundament pertinent amb 
l’hibridisme. En aquest llibre, la ciència pura i el romanticis me 
coexisteixen alhora en tensió i harmonia. Frankissstein abunda 
en inventiva. És una obra plaent i profunda, robusta i estructu-
rada amb cura, recoberta amb les habituals preocupacions de 
l’autora: gènere, llenguatge, sexualitat, els límits de la llibertat 
individual i la vida de les idees.»

The Daily Telegraph – «Molt satisfactòria.»

The Daily Express – «Impregnada de referències d’Emily 
Dick inson, Shakespeare i T. S. Eliot, la darrera obra de Jeanette 
Winterson té l’aroma de les llegendes clàssiques. Crea tot un 
món de nou, mentre posa de manifest que la necessitat huma-
na de tenir figures super humanes i una intel·ligència divina és 
eterna.»

Daisy Johnson – «Sí, el llibre que tots estàvem esperant. Sí, hi 
ha tot el que Winterson ha fet sempre tan bé. Sí, millor i molt 
per sobre del que us pugueu imaginar. El millor llibre de l’any.»
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De la mateixa autora a Edicions del Periscopi:
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Jeanette Winterson

En una Venècia màgica i tràgica, la Villanelle, 

amant de la nit i filla d’un gondoler, neix amb  

una particularitat: els peus palmats. Treballa de 

crupier al casino de la ciutat, on coneixerà la 

dona casada a qui entregarà el seu cor i també 

el seu futur marit, un home ferotge que acabarà 

venent-la a les tropes napoleòniques. Amb elles 

arribarà fins a la gelada Rússia, on es trobarà  

amb en Henri, un jove soldat crèdul i innocent.

«Jeanette Winterson és una  

força desfermada de la natura. 

Ella sola és el canvi climàtic  

sencer.» Carmen Morán, El País 

Enginyosa, provocadora i amb una prosa 

encisadora, Winterson ens ofereix una oda  

a l’hedonisme, a amors de diverses menes i a  

les turbulències emocionals que generen les  

passions, on l’inimaginable aconsegueix fer-se 

real. La passió és la novel·la més lloada de 

Jeanette Winterson, un clàssic modern que 

confirma l’autora com una de les millors 

escriptores de l’actualitat.

Traducció de Dolors Udina
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Publicada originalment el 1986, La passió és la novel·la que va consagrar 
Jeanette Winterson com una de les autores més originals del panorama 
anglosaxó. Dolors Udina en va fer una primera traducció per a Columna 
l’any 1988. Trenta anys després, la mateixa traductora s’ha tornat a encarar 
al text per presentar-nos una nova traducció. Amb La passió, Edicions del 
Periscopi dona la benvinguda a Jeanette Winterson al seu catàleg.

La passió


