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És una veritat universalment reconeguda
que un home fadrí i ric necessita una esposa.
Per això hi ha dones que els acacen,
ja siga perquè es casen amb elles o amb les seues filles.
Com la senyora Bennet, que només pensava
a casar les cinc filles que tenia:
Jane, Elizabeth, Mary, Catherine i Lydia.

Un bon dia, la senyora Bennet digué al seu marit:
–Benvolgut, saps que per fi han llogat Netherfield Park?

L’home li respongué que no.
–Doncs sí! –va insistir ella–. No vols saber qui l’ha llogat?
–Tu m’ho vols contar i jo no tinc inconvenient a escoltar-te.

La senyora Bennet tingué prou amb això
i s’apressà a explicar-li-ho:
–La senyora Long m’ha parlat del nou inquilí.
Diu que és un jove molt ric del nord d’Anglaterra.
–Com li diuen? –volgué saber el senyor Bennet.

Les dones acacen 
els homes rics quan 
els captiven amb els 
seus encants, amb la 
intenció de bene-
ficiar-se de la seua 
riquesa.
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–Bingley.
–És casat o fadrí?
–Fadrí! –s’entusiasmà la senyora Bennet–.
Un home fadrí i ric: 4.000 o 5.000 lliures a l’any.
Quin bon partit per a les nostres filles!
–Què vols dir? –preguntà el senyor Bennet.
–No sigues ingenu! –contestà la seua dona–.
Pense casar-lo amb una d’elles.
–És que ell també vol casar-se?
–No ho sé, estimat meu. 
Però és molt possible que s’enamore d’una d’elles.
Has d’anar a visitar-lo de seguida.

El senyor Bennet no hi estigué d’acord.
–Pots visitar-lo tu, en companyia de les xiques –digué–.
Segur que el senyor Bingley s’alegrarà de la vostra visita.
I li portaràs una carta meua, 
on li donaré permís per a casar-se amb una d’elles.
Però li recomanaré que ho faça amb Lizzy.

Lizzy era el diminutiu familiar
amb què solien referir-se a la seua filla Elizabeth.
–No pots fer això! –s’indignà la senyora Bennet–.
Lizzy no és especial en res.
No és tan guapa com Jane, ni tan alegre com Lydia.
Però tu sempre la prefereixes!
–Cap d’elles és massa recomanable, la veritat.
Són tan ignorants com totes les altres xiques,
però Lizzy és una mica més espavilada.
–Com pots parlar així de les teues filles?
T’encanta disgustar-me.

La lliura és la 
moneda oficial 
del Regne Unit.
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En vint anys de matrimoni,
la senyora Bennet no havia acabat d’entendre
el caràcter del seu home.
La desconcertava amb el seu humor i les ocurrències.
Ella era una dona senzilla,
d’escassa intel·ligència i poca cultura.
Casar les filles era la seua meta en la vida;
el seu entreteniment eren les visites i el xafardeig. Es parla de xafar-

deig quan es vol 
obtindre informa-
ció sobre la vida 
privada d’altres 
persones pel simple 
gust de tenir-la.
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Totes les dones de la família Bennet estaven impacients
per conéixer el senyor Bingley.
La mare, més que les filles.
Li feia por que la senyora Long se li avançara.
Tenia dues nebodes per casar
i no li mereixia gens de confiança.

Un dia, mentre la senyora Bennet es lamentava
de no haver fet amistat encara amb el senyor Bingley,
el senyor Bennet la sorprengué:
–Aquest mateix matí he anat a visitar-lo.

La mare i les filles se n’alegraren molt
i li ho agraïren calorosament. 
Les dones passaren la resta de la vesprada
imaginant com seria el senyor Bingley
i pensant de convidar-lo a sopar.
La senyora Bennet i les seues filles volien saber
com era físicament el senyor Bingley,
però el senyor Bennet no els donava cap informació.
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Per això li la demanaren a Lady Lucas,
una veïna i amiga de la família
que havia tingut ocasió de conéixer el senyor Bingley.
La dona els digué que era jove, 
molt ben plantat i molt agradable. 
I afegí encara una informació important:
–El senyor Bingley vol assistir al pròxim ball.

Després d’haver parlat amb Lady Lucas,
la senyora Bennet es va decidir a convidar-lo a sopar.
Però el senyor Bingley havia d’anar a Londres
per motius de treball i no acceptà la invitació.
Les dones Bennet, molt decebudes,
hagueren d’esperar al dia del ball.
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El senyor Bingley tornà de Londres
acompanyat per dues dones i dos homes.
Les dones eren les seues germanes, Louise i Caroline.
Els homes eren el marit de Louise, el senyor Hurst,
i un amic de Bingley, el senyor Darcy.

El dia del ball, les dones Bennet comprovaren
que lady Lucas els havia dit la veritat.
El senyor Bingley era molt ben plantat,
tenia aspecte de cavaller
i es comportava de manera agradable i senzilla.
Les seues germanes també eren belles i elegants
i el seu cunyat, el senyor Hurst, semblava un home senzill.
Tot al contrari que l’altre cavaller, el senyor Darcy,
l’amic del senyor Bingley.
Captà de seguida l’atenció de les dones, 
perquè era un home agraciat i d’aire aristocràtic.

Quan corregué la veu que posseïa una gran fortuna,
l’interés de les dames augmentà encara més.

L’aire aristocràtic 
és propi dels aristò-
crates, és a dir, de 
les persones de 
classe alta perta-
nyents a la noblesa.
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Però el senyor Darcy demostrà de seguida
un comportament molt desagradable.
Quasi no parlava amb ningú, i, quan ho feia,
era orgullós i antipàtic.
Fins i tot es negà a ballar amb Lizzy
perquè no li semblava prou guapa!

Aquell comportament tan grosser
esborrà en uns pocs minuts
la bona impressió que havia causat a les dones.

El senyor Bingley, per contra, caigué en gràcia a tothom.
Quina diferència entre ell i el seu amic!

Després del ball, les dones de la família Bennet
tornaren contentes a Longbourn, on vivien.
El senyor Bennet les esperava llegint un llibre;
tenia curiositat per saber què li contarien.

–Hem passat una vetlada encantadora, estimat meu!
–exclamà la senyora Bennet, entusiasmada–.
Jane ha despertat molta admiració.
El senyor Bingley ha ballat dues voltes amb ella! 
Fixa’t bé: dues voltes. Només ho ha fet amb ella. 
I és tan guapo... Em té fascinada. 
I les seues germanes són encantadores. 
Portaven els vestits més elegants que he vist mai.
Amb unes randes que...

El senyor Bennet protestà immediatament. 
No suportava les descripcions de roba.

Tindre un com-
portament grosser 
és ser desagradable, 
mal educat o des-
considerat amb les 
altres persones.

Una randa és una 
punta de teixit 
que es posa com a 
adornament.
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La senyora Bennet, resignada, passà a un altre tema:
–L’única pena és que el senyor Darcy
no ha volgut ballar amb la nostra Lizzy.
Quin home més desagradable! 
La veritat és que Lizzy no s’ha perdut res:
és un home odiós!




