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1. Introducció 
 
Aquest treball de recerca es centra en les adaptacions cinematogràfiques 

d’Orgull i Prejudici de Jane Austen, concretament en la pel·lícula del 2005 i la 

sèrie del 1995. El meu objectiu ha estat detectar i justificar els canvis que ha 

patit la novel·la un cop transportada a la gran pantalla per tal de veure si l’obra 

ha estat modificada per adaptar-se a la mentalitat d’avui en dia. 

 
Els motius que m’han empès a escollir aquest tema han estat dos: l’admiració 

que sento per la cultura i la literatura anglesa i la meva passió per les llengües 

estrangeres, sobretot per l’anglès. Als anteriors, se suma el fet que Jane 

Austen és una de les meves escriptores preferides, per la qual cosa volia 

descobrir com encisa els seus lectors.  

 

En un primer moment, tenia la intensió d’analitzar tant Sentit i sensibilitat com 

Orgull i Prejudici però el marc era massa gran i vaig haver d’acotar el treball. 

Llavors, vaig tenir dubtes sobre quantes pel·lícules podia examinar i vaig 

decantar-me cap a les versions del 2005 i la del 1995 perquè eren més actuals 

i em permetrien veure la diferència entre l’adaptació a una pel·lícula i a una 

sèrie. 

 

Pel que fa a la metodologia, he seguit una pauta clara de manera que la feina 

ha estat molt progressiva. A principis de juliol, vaig començar a buscar 

informació sobre l’Era de la Regència, on es situen les novel·les de Jane 

Austen, i vaig rumiar tota l’estructura del treball. L’agost el vaig passar a 

Anglaterra, on vaig visitar The Jane Austen Centre a Bath i Jane Austen’s 

House Museum a Chawton, a més de Winchester, on Jane Austen va passar 

els seus darrers dies, i a diversos llocs on es van gravar escenes d’Orgull i 

Prejudici i Sentit i sensibilitat. Aquest viatge va ser molt fructuós perquè vaig 

tenir l’oportunitat de recopilar informació molt variada sobre l’època i sobre 

l’escriptora; fins i tot vaig trobar les adaptacions cinematogràfiques que 

buscava. El setembre, doncs, un cop acabat l’anàlisi del llibre vaig focalitzar-me 

en les pel·lícules i vaig tenir la sort d’entrevistar Deborah Moggach, guionista 

de l’adaptació del 2005. A més, vaig llegir quatre llibres sobre el procés 
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d’adaptar una novel·la a pel·lícula i altres aspectes que hi tenen relació. 

Finalment, el mes de novembre vaig tancar el tema de les enquestes, que vaig 

fer a 130 persones d’arreu d’Espanya. 
 

Sobre les limitacions del treball, cal subratllar que m’hagués agradat poder 

redactar-lo en anglès per tal de fer un estudi una mica més lingüístic de l’obra. 

Relacionat amb aquest tema, un bon domini de l’anglès ha estat indispensable 

per realitzar-lo, ja que les pel·lícules i les fonts d’informació eren totes en 

aquesta llengua. Un altre obstacle ha estat que em manca i mancava més 

informació sobre el món del cinema i els llibres llegits sobre el tema no han 

estat suficients.  

 

Finalment, espero que el treball sigui capaç de raonar el poder d’una novel·la 

tan enlluernadora i complexa com Orgull i Prejudici i ofereixi al lector 

l’oportunitat de comprendre la delicadesa d’adaptar una novel·la tan popular 

entre el públic a la pantalla.  
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2. Context històric: l’Era de la Regència (1811-1820) 
2.1. Estructura de la societat  

Les novel·les de Jane Austen se situen a Anglaterra dins de l’època Georgiana 

(1714-1837)1, concretament en un període que alguns veuen com una etapa 

per si sola: l’era de la Regència (1811-1820). Aquesta destaca socialment 

gràcies a la seva extrema elegància, el món de les aparences i la seva 

cordialitat, i és que és aquí on situem el primer cavaller o gentleman, George 

IV, qui, el 1810, va suplir George III amb el càrrec de regent. 

Com que la descripció social és un dels pilars més importants de Orgull i 

Prejudici, és interessant veure la divisió de la població de l’era de la Regència 

en tres estaments:  

Aquesta distribució depenia de l’ofici i les connexions familiars d’una persona. 

D’altra banda, els diners determinaven si era de la part alta o de la baixa d’un 

esglaó de l’estatus. Per exemple, com veurem més endavant la gentry estava 

                                                             

1 Informació sobre l’època Georgiana a l’annex. 
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formada per persones amb ingressos anuals superiors a 10.000 lliures però 

també per d’altres amb unes 2.000 lliures a l’any.  

Sobre la classe baixa, quan hi 

havia una collita dolenta 

probablement una de cada 

deu famílies no es podia 

permetre ni comprar pa. A 

més, a les causes de la 

pobresa també s’hi afegien 

les malalties, una edat 

avançada i altres factors que 

impedien que la gent 

treballés. Una mesura que es va implantar per acollir tota la gent més 

desafortunada econòmicament van ser les workhouses. Aquestes donaven 

algun tipus de feina als que encara es veien capacitats per fer-la, com per 

exemple cosir, mentre que altres simplement havien de seguir unes normes 

estrictes de comportament i uns horaris. Tot això a canvi de recursos per viure 

com el menjar o la roba. Malauradament, el tipus de workhouse variava molt i, 

mentre que algunes eren temudes per la brutalitat i un tractament inhumà, 

altres eren venerades per la seva generositat.  

Canviant de tema, la classe mitjana es caracteritzava per l’esforç en els 

negocis. Gràcies a la industrialització, 

aquesta es va anar ampliant i va anar 

escalant esglaons en la jerarquia social. 

Tot i així, van passar uns quants anys 

abans que es comencés a donar més 

importància a la riquesa i al negoci dels 

treballadors que no pas a la seva família. 

 

 

 

Pintura de la classe mitjana. Alehouse door 
de Henry Singleton, E2BN Gallery 

Classe baixa, “The Costume of Yorkshire” de George Walker 
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A continuació, m’agradaria 

que parléssim de la vida de la 

gentry, ja que aquest treball 

mostrarà sobretot trets 

d’aquesta classe. 

Com podem veure a la 

piràmide, aquesta era 

formada pels baronets, els 

cavallers i persones amb 

grans riqueses. Aquestes últimes, per exemple,  eren terratinents que vivien de 

renda, és a dir, que ells pràcticament no feien res més que gestionar els diners 

obtinguts a través de l’aprofitament de les seves terres. A part, la seva 

economia solia ser afavorida per herències i casaments econòmicament 

beneficiosos.  

Seguidament, definirem els càrrecs amb més profunditat i per ordre 

d’importància en la piràmide: 

1- Baronet: títol hereditari creat pel rei James el 1611 que permetia que se 

li adrecessin com a “Sir”, encara que no era considerat totalment un 

noble i no podia formar part de la Cambra dels Lords. 

2- Cavaller: títol no hereditari que se li atribuïa a un militar que havia 

honorat la seva pàtria i havia aconseguit alguna proesa important. 

3- Esquire: títol informal que era atorgat als grans posseïdors de terres, 

probablement als més destacats de la comarca o “shire”. Històricament, 

però, aquest nom era utilitzat pels escuders. 

4- Gentleman: es deien així els nascuts d’una família benestant, amb un 

estatus alt i riquesa com també amb una bona reputació. 

 

També és indispensable remarcar que només els terratinents podien votar i, 

per tant, ser de la gentry involucrava un munt de beneficis, ja que podien 

defensar els seus interessos indirectament. 

El temps de lleure era fonamental en les classes altes per tal de promoure la 

socialització i presentar les noies en edat de casar-se a la societat. Per tant, 

Imatge de la classe alta extreta del bloc  “Leanne Ross Read 

Faced”  
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sovint als dies de lluna plena s’organitzaven balls on es demostrava l’elegància, 

l’educació i la riquesa dels assistents. Es feien en aquestes condicions perquè 

la lluna garantia una il·luminació acceptable pels carros. Algunes vegades, per 

tal de trobar-se també hi havia assemblees regulars que començaven cap a les 

vuit del vespre i acabaven cap a dos quarts d’onze i l’assistència podia ser 

continuada. Aquesta mena de subscripció per temporada costava des de 2 

pounds als pobles a 10 guinees a Londres. Generalment, a les assemblees hi 

havia tres espais: la sala de ball i música, la del refrigeri i la dels jocs de taula, 

com ara jocs de cartes. A la pista de ball es denigrava una noia si ballava més 

de dues peces amb un sol home. De fet, ballar-ne dues significava que la 

parella estava interessada en la dona. Una altra curiositat que cal destacar és 

que no es dansava el waltz, ja que era una peça de molta intimitat i contacte, i 

en canvi sonaven altres tipus d’obres més vives com la quadrille, el cotillion, 

scotch reel o el country dance. 

Altres passatemps importants que indicaven refinament i educació eren la 

música i un vast coneixement d’aquesta, la lectura i les passejades, que eren 

un senyal d’una vida saludable. A part, les visites de cortesia i socials eren 

indispensables per mantenir la reputació d’una família, com també la 

correspondència per carta, la qual seria analitzada pel receptor minuciosament, 

sobretot per saber distingir el nivell cultural de l’emissor. 

Parlant d’educació, la il·lustració va impulsar la creació d’escoles de caritat pels 

més pobres, fills de la classe obrera, on se’ls ensenyava religió i com escriure i 

llegir. Tanmateix, els nois de classe alta van seguir assistint a escoles privades 

i la seva educació era molt més elevada ja que també aprenien idiomes i temes 

relacionats amb el comerç, per exemple. A més, podien ampliar la seva 

formació inscrivint-se a les cares universitats del moment. 

Finalment, destaquen les circumstàncies de l’exèrcit entre el 1799 i el 1815, 

atès que hi va haver un estat de tensió general a causa de les guerres 

napoleòniques i la possible invasió d’Anglaterra per part de Napoleó Bonaparte, 

el qual havia reunit 180.000 tropes a Boulogne. La força més gran d’aquest 

país residia en el seu poder naval, The Royal Navy, on molts joves es van 

enrolar perquè dins la societat els soldats eren vistos amb molt bons ulls, 

sobretot per les dones. 
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2.2. El paper de la dona a la societat durant l’Era de la Regència 

Les dones no tenien cap mena de recurs per sobresortir o ser independents 

perquè l’educació superior no estava oberta a elles i la bàsica era totalment 

insuficient per les que tenien altes aspiracions i volien cobrar un bon sou. A 

més, elles tenien pocs fronts professionals oberts, sobretot les de classe alta, ja 

que cap ofici els podia assegurar un estatus social alt. D’altra banda, és cert 

que les de classe mitjana o baixa podien treballar de criades, llevadores, dones 

de la neteja, brodadores, sastresses o pastisseres, entre altres oficis.  

De qualsevol manera, una noia sempre depenia d’un home, ja fos del seu pare, 

d’un familiar pròxim, del seu marit o d’una persona pròxima. En conseqüència, 

sempre havia de viure sota el seu sostre i l’única manera de sortir del paraigües 

familiar era casar-se.  

El casament era imprescindible per una dona si aquesta volia mantenir una 

vida plena de comoditats. Les noies es solien casar entre els 16 i els 23 anys i 

si una arribava als 25 anys ja se la declarava una soltera, ja que no hi havia 

gaires oportunitats que contragués matrimoni. A part, el dot de la noia tenia 

molta importància a l’hora de buscar parella, com també la seva classe social. 

Normalment, no hi havia parelles de classes socials diferents perquè els pares, 

que eren els qui prenien la decisió final, de cap manera volien veure les seves 

filles o fills rebaixats socialment.  

Per tal que un matrimoni fos feliç necessitava, a més del dot de la noia, un 

habitatge, estalvis i una font de diners. L’amor era un factor independent de tot 

això i moltes vegades simplement es casaven per conveniència, encara que el 

segle XVIII els pares ja començaven a fer un pas al costat i deixaven que els 

fills triessin les seves parelles.  

Els homes, per la seva banda, buscaven una noia que complís aquestes 

característiques:  

En primer lloc, que tingués un instint maternal i estigués disposada a tenir fills. 

Llavors, que fos jove per així assegurar la seva fertilitat, que fos silenciosa però 

que sabés fer un ús adequat de les paraules i que fos prou intel·ligent com per 

tenir formades les seves pròpies opinions. També desitjaven que fos rica, 
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encara que no en excés, que fos religiosa i, finalment, que vingués d’una bona 

classe social, tot i que no més alta que la seva. 

Des d’un altre punt de vista, el que s’esperava d’una noia era una educació 

perfecta, talent per la música, agilitat i elegància a l’hora de parlar i escriure i 

ser una bona lectora. 
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3. Biografia de Jane Austen 
Jane Austen (16 de desembre de 1775, Steventon, Hampshire, Anglaterra-18 

juliol del 1817, Winchester, Hampshire, Anglaterra), va ser una escriptora 

anglesa que va viure en plena època Georgiana (1714-1837) i va publicar les 

seves sis novel·les a l’era de la Regència (1811-1820). Actualment forma part 

de les autores més reconegudes a nivell de la literatura universal, ja que va 

descriure amb minuciositat la vida i les relacions socials de la societat de la 

Regència amb un estil nítid i elegant. A més, va reflectir en les seves obres el 

rol de la dona, amb una crítica disfressada en certs fragments, com veurem 

més endavant.  

Jane va ser la filla del Reverend George Austen (1731-1805) i de Cassandra 

Leigh (1739-1827).  Mentre que tots dos tenien familiars a la “gentry”, 

Cassandra era d’una posició social més elevada i una intel·ligència i facilitat per 

l’escriptura notables. A més, portava un internat i es preocupava tant dels seus 

fills com dels seus contactes familiars. Per la seva banda, a George li va ser 

adjudicada la parròquia de Steventon, que, juntament amb l'ofici de mestre i de 

granger, va assegurar que la família tingués una casa i una economia estable.  

Junts, van tenir vuit fills: James (1765-1819), George (1766-1838), Edward 

(1767-1852), Henry (1771-1850), Cassandra (1773-1845), Francis (1774-1865), 

Jane (1775-1817) i Charles (1779-1852). No obstant això, tant en George com 

l’Edward no van ser criats per la parella, sinó que el primer, en ser sordmut, va 

ser acollit per una altra família, i el segon va convertir-se en terratinent perquè 

va ser adoptat als setze anys pels Knight, cosins segons del Reverend George 

amb grans possessions. 

Una bona descripció de la seva família és la de Margarida Trias: “Els Austen 

eren cultes, intel·ligents, vitals, ambiciosos i atractius, i actuaven com un clan. 

Pertanyien indiscutiblement a la gentry, tot i que no posseïen cap altra fortuna 

que el seu talent i les connexions amb familiars més ben situats, però van 

aprofitar bé tots dos recursos”.2 

                                                             

2Cita de Margarida Trias, traductora del llibre “Orgull i Prejudici” de Jane Austen per l’editorial Bambú. 
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Tornant a la vida de Jane Austen, va viure intermitentment a Steventon fins al 

1800, quan el seu pare va decidir traslladar-se a Bath. La seva educació fins a 

aquell moment havia estat familiar, ja que el Reverend estava orgullós de tenir 

una gran biblioteca de més de cent llibres, i tots eren aficionats a la lectura. A 

més, tenien un professor de música. Tot i així, és cert que van anar a una 

escola d’Oxford i tot seguit a Southampton, però el tifus gairebé va acabar amb 

la vida de Jane i Cassandra i per això van tornar a casa. Després de la 

desgràcia, entre el 1785 i el 1786 van aventurar-se altre cop a seguir amb la 

seva vida acadèmica a Ladies’ Boarding School. 

Durant els anys següents, les dues germanes acompanyades per la seva 

cosina Eliza van dedicar-se a representar obres teatrals a la rectoria de 

Steventon i d’aquí sortí a la llum la primera obra de Jane Austen, “Juvenilia” 

que feia paròdia de la literatura de l’època. Més tard, aquesta va ser recollida 

en tres volums. La família Austen, que no es veia a venir que fins i tot rebutjaria 

el matrimoni per l’escriptura, va animar-la a desenvolupar la seva imaginació i 

va elevar el seu estil. Qui la va recolzar més en aquest aspecte va ser el seu 

pare, i ella també va demanar consell al seu germà James, que havia publicat 

una revista anomenada The Loisterer. A part de la novel·la esmentada, Jane 

també va escriure Love and Friendship als catorze anys i A History of England 

by a partial, prejudiced and ignorant Historian un any més tard. 

Sobre les seves relacions romàntiques, se sap per mitjà d’una carta a la seva 

germana que havia estat enamorada de l’irlandès Thomas Lefroy quan tenia 

vint anys, però que malauradament la coneixença no va prosperar perquè la 

família del noi va voler prevenir un matrimoni que no els beneficiaria ni 

econòmicament ni social. 

Després d’aquest desencant, segurament va començar a escriure les seves 

novel·les més famoses fins al dia d’avui: Sentit i sensibilitat i Orgull i Prejudici, 

com també L’Abadia de Northanger. El 1797 el seu pare va presentar aquesta 

segona novel·la a una editorial però, malauradament, va ser rebutjada. 

Més endavant, el 1801, el Reverend va decidir anar a viure a Bath per gaudir 

d’una jubilació còmoda. Possiblement, Jane no va trobar cap mena d’encant a 

aquella ciutat, com es veu reflectit a la novel·la Persuasió, encara que gràcies a 
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la localització contínuament anaven a passejar per la vora del mar. Va ser 

llavors quan l’escriptora va enamorar un noi, que va morir poc després. 

El 1802 les dues germanes es quedaren amb la família Bigg a prop de 

Steventon i justament llavors Jane va rebre una oferta de matrimoni de part de 

Harris Bigg-Wither, la qual va acceptar i rebutjar amb una sola nit de diferència. 

Tot seguit, se’n van tornar a Bath. 

Un any després, la setena filla dels Austen va aconseguir vendre la seva 

novel·la L’Abadia de Northanger per 10 lliures i es pot dir que va donar el tret 

d’inici de la seva carrera. 

Desafortunadament, el 21 de gener del 1805 el seu pare es morí i tant la viuda 

com les germanes en companyia de Matha Lloyd, una amiga seva, van anar a 

viure a Southampton seguint l’oferta de Francis. No obstant, quatre anys 

després es van mudar a Chawton perquè Edward, el seu germà, els va oferir 

un habitatge que li pertanyia.  

Allà, Jane va ser molt prolífera literàriament, ja que va revisar les novel·les 

Sentit i Sensibilitat i Orgull i Prejudici de manera que li van ser publicades el 

1810/11 i el 1813 respectivament. A més, aquest mateix any va escriure 

Mansfield Park, publicada el 1814, quan va començar a redactar Emma, que va 

sortir a la llum el 1815 i estava dedicada al Regent George IV, encara que Jane 

no el tenia en bon concepte per la seva infidelitat.  

Les obres esmentades van ser escrites en l’anonimat, concretament portaven 

la signatura “By a Lady”, però aviat el rumor es va escampar i es va saber el 

nom de la seva escriptora. A través del seu metge el Sr. Clarke, el Príncep, que 

valorava immensament les novel·les, va poder contactar amb Henry, i és així 

com es va fer la petició de dedicar-li el llibre Emma. 

El 1815 va iniciar Persuasió i un any després va caure malalta, segurament de 

la malaltia d’Addison i va morir amb 41 anys a Winchester el 1817, on va ser 

tractada pel doctor Mr. Lyford i on actualment està enterrada. Aquest mateix 

any, Henry va aconseguir que es publiquessin L’Abadia de Northanger i 

Persuasió, també sense citar el nom de l’autora però sí amb una petita 

biografia i la notícia de la seva mort. 
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Actualment, però, es pensa que potser la causa de la defunció va ser una altra: 

o bé la consumició d’arsènic com a medicament a Winchester, la malaltia 

limfoma o bé, segons l’opinió del metge Bovine T.B., la llet no pasteuritzada. 

Una curiositat sobre la seva vida és que segurament sabia la llengua dels 

signes, ja que per comunicar-se amb el seu germà 

George era indispensable.  

Finalment, de la Jane Austen se'n conserven sis 

possibles retrats, els quals es poden veure a 

l'annex, però només un d'ells es considera fiable, un 

esbós dibuixat per la Cassandra Austen. No obstant, 

no li van permetre acabar-lo perquè els seus 

familiars el consideraven totalment desfavoridor. 

Avui, es conserva inacabat a la National Portrait 

Gallery, a Londres. 

 

  

Retrat de Jane Austen exposat a la 
National Portrait Gallery 
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4. Les adaptacions cinematogràfiques d’Orgull i Prejudici 
Les obres de Jane Austen van triomfar a nivell europeu cap a l’últim quart del 

segle XIX i no és estrany que, com que és considerada una autora universal, 

algunes de les seves novel·les s’hagin adaptat al cinema contínuament des 

dels anys trenta. Per exemple, de Persuasió se n’han fet dues pel·lícules i dues 

mini-sèries, d’Emma tres pel·lícules i tres mini-sèries, de Sentit i sensibilitat una 

pel·lícula i tres mini-sèries, de Mansfield Park dues pel·lícules i una mini-sèrie, 

de Northanger Abbey dues pel·lícules i de Lady Susan and Friendship una 

pel·lícula. 

Pel que fa a Orgull i Prejudici, surt de les pàgines per primer cop el 1936 en 

una obra de teatre de Helen Jerome, que acaba posant les bases a la seva 

primera mini-sèrie de la BBC al 1940, dirigida per Robert Z. Leonard. A partir 

d’aquesta, cada dècada ha comptat amb almenys una adaptació de la novel·la i 

se l’ha explotat de tal manera que ha donat més fruit a mini-sèries televisives 

que no pas a pel·lícules. En total, doncs, han aparegut fins al moment tres 

pel·lícules i set mini-sèries més l’obra de teatre que he mencionat. No obstant, 

una de les sèries, la del 1958, sembla estar desapareguda, i dues més, del 

1957 i 1961, són originalment en Italià i Neerlandès respectivament. A part, 

també existeixen versions de la novel·la, com per exemple Orgull i Prejudici i 

Zombies, un llibre basat en Orgull i Prejudici del qual se’n va fer una pel·lícula 

el 2016. 

En aquest treball, però, em centraré en una sèrie, la de 1995, i una pel·lícula, la 

de 2005. Ambdues són fidels a l’argument del llibre i el meu objectiu és intentar 

veure quins canvis s’han fet i justificar-los per tal d’entendre la vigència i la 

percepció d’Orgull i Prejudici en l’actualitat. 
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5. El procés d’adaptar novel·les a pel·lícules 

Els lectors som persones extremament curioses i insaciables i és per això que 

no dubtem davant de l’oportunitat de veure amb els nostres propis ulls el que 

les nostres ments només han pogut imaginar a través de les paraules. 

No obstant, després de dues hores de pel·lícula, l’emoció es torna en crítica i 

tots tenim alguna opinió per expressar sobre els canvis en la trama, 

l’escenografia o la banda sonora. Malauradament, els espectadors tenen la 

tendència de mirar amb mals ulls tots els canvis injustificables que ha patit la 

seva història preferida i l’afirmació “El llibre és més bo que la pel·lícula” ha 

esdevingut freqüent, ja que només es fixen en la fidelitat entre l’original i la 

versió cinematogràfica. 

Així doncs, satisfer el lector i l’espectador és una tasca molt complicada i a 

l’hora d’adaptar un llibre a la gran pantalla cal actuar d’acord amb unes 

prioritats ben clares. Per exemple, un guionista, que ha estat un lector però 

també serà el progenitor d’una nova obra, ha de decidir si vol ressuscitar la 

novel·la o vol innovar-la o, d’altra banda, a quin tipus de públic anirà dirigida la 

pel·lícula. Ara bé, donat el cas que el director o el productor li resolguessin 

prèviament aquests dubtes els obstacles continuarien presents, com ara 

l’eliminació de certs diàlegs o l’administració de frases com també la seva 

adaptació o a un llenguatge més actual. 

Però ara tornem al principi: Com comença tot el procés? Bé, primerament el 

guionista s’ha de llegir l’obra i analitzar-la per tal de poder-la reproduir al seu 

guió. Segons Deborah Moggach3, guionista d’Orgull i Prejudici del 2005 que 

vaig tenir la possibilitat d’entrevistar, en una primera lectura s’ha de saber 

identificar un argument sòlid, amb girs i personatges fàcils de reconèixer per tal 

que els actors els puguin interpretar a la perfecció. 

Un cop trobats aquests elements, s’ha de rellegir l’obra amb el que ella en diu 

“el barret narratiu”, és a dir, cal imaginar-se què i com podrà ser portat a la 

pantalla. A més, Moggach recomana subratllar allò que sembli més important i 

                                                             

3 Entrevista a la Deborah Moggach traduïda a l’annex. 
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prendre apunts. Només quan s’han acabat aquests preàmbuls es pot fer un 

esbós del futur guió i començar a redactar. 

Evidentment, quan un guionista escriu un guió, sorgeixen dubtes i és per això 

que es fa recerca sobre el context històric de la novel·la o els seus costums per 

ser tan fidedigne a l’obra com sigui possible. En el cas d’Orgull i Prejudici en 

concret, com que descriu tan bé la societat només cal complementar la 

informació que ens dóna el llibre amb els hàbits alimentaris o la distribució de 

les cases. No obstant això, si pogués contactar amb l’autor del llibre que 

s’adapta, el que seria més aconsellable seria preguntar-li-ho. 

Un altre tema que planteja problemes és el del vocabulari i les expressions. La 

llengua és viva i per això l’anglès actual presenta variacions respecte al de fa 

tres segles. Afortunadament, el llenguatge de Jane Austen és fàcil de 

comprendre: “El seu vocabulari és tan comprensible que no cal que es canviïn 

les paraules” va assegurar-me Moggach “ i, si es fa, mai no són tan bones com 

les seves”. De fet,  la guionista només va haver d’escurçar els diàlegs i 

simplificar-los en certes ocasions a causa de la seva llarga extensió. 

Quan el guió ja està redactat, toca avaluar-lo. L’adaptadora d’Orgull i Prejudici 

considera que ha estat ben escrit si deixa espai perquè els actors facin la seva 

feina lliurement, com també afirma que no hauria de ser gaire espès, explorar 

gaire ni tenir uns diàlegs massa carregats. 

Finalment, tot l’esforç es demostra quan la pel·lícula ja es troba a punt de ser 

estrenada. Deborah Moggach va sentir que tot havia valgut la pena perquè el 

resultat final li havia semblat espectacular. Aquesta reacció però, no hauria 

estat possible sense un repartiment tan encertat i la direcció de Joe Wright.  

En conclusió, veiem que el guionista té una feina dificultosa i minuciosa, però la 

confiança entre els treballadors i la seva màxima dedicació és el que 

assegurarà l’èxit. 
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6. Orgull i Prejudici (1813) 
6.1. Fitxes tècniques de les pel·lícules 

6.1.1. Orgull i Prejudici (2005) 

Títol original: Pride and Prejuice 

Any: 2005 

Gènere: Romàntica 

Duració: 121 minuts 

Idiomes: Anglès amb subtítols 
(Autodescripció en anglès, búlgar, àrab, 
croat, danès, neerlandès, finès, hebreu, 
noruec, portuguès, suec, turc, islandès, 
romanès i eslovè). 

País: Anglaterra 

Direcció: Joe Wright 

Producció: Tim Bevan, Eric Fellner, Paul 
Webster 

Guió: Deborah Moggach 

Música: Dario Marianelli. 

Repartiment: Keira Knightley, Brenda 
Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench, 
Tom Hollander, Rosamund Pike, Jena Malone, Carey Mulligan i Talulah Riley. 

Productora: Universal Pictures, Studiocanal, Working Title 

  

Foto de Roman Osi 
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6.1.2. Orgull i Prejudici (sèrie televisiva de la BBC del 1995) 

Títol original: Pride and Prejuice 

Any: 1995 

Gènere: Romàntica 

Duració: 327 minuts aproximadament 

Idiomes: Anglès amb subtítols en 
anglès. 

País: Anglaterra 

Direcció: Simon Langton 

Producció: Sue Birtwistle 

 Guió: Andrew Davis  

Música: Carl Davis 

 Repartiment: Colin Firth, Jennifer Ehle, 
David Bamber, Crispin Bonham-Carter, 
Anne Chancellor, Susannah Harker, 
Barbara Leigh Hunt, Adrian Lukis, Julia 
Sawalha, Allison Steadman i Benjamin 
Withrow. 

 Productora: British Broadcasting Corporation (BBC) i Chestermead 
 

6.2. Argument complet del llibre 

Orgull i Prejudici de Jane Austen es centra en la vida de la família Bennet,   

establida a Longbourn, Hertforshire, que consta de cinc germanes (Jane, 

Elizabeth, Mary, Catherine i Lydia) i els seus pares, terratinents amb una 

fortuna de 2.000 lliures a l'any. Una onada de desgràcies està apunt de caure 

sobre la família, ja que l'hereu de les seves possessions és el cosí de les 

senyoretes, Mr. Collins,  el qual manté una relació distant amb la família, i, per 

aquest motiu, res els garanteix un sostre un cop Mr. Bennet mori. Així doncs, 

Mrs. Bennet no pot esperar per casar totes les seves filles i assegurar el seu 

benestar tan econòmic com social. La novel·la, precisament, narra 

detalladament les aventures amoroses de les dues germanes grans, Jane i 

Elizabeth, de 23 i 20 anys respectivament, és a dir, noies amb una edat ideal 

per casar-se segons s’acostumava a fer a l'era de la Regència. 

Foto de la BBC 
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Quan Mr. Bingley, un jove atractiu amb quatre o cinc mil lliures a l'any, lloga la 

casa de Netherfield Park, Mrs. Bennet s'entossudeix a conèixer-lo tenint 

present la futura vida matrimonial de les seves filles. Durant el següent bal, per 

fi, s'intercanvien paraules de cortesia i Mr. Bingley es mostra obert i 

encantador. A més, balla dues vegades amb Jane Bennet i amb aquest fet es 

forja una amistat que s'encamina a l'amor. Tot i així, ell no ha vingut sol, sinó 

que ha portat les seves dues germanes, Miss Bingley i Mrs. Hurst; Mr. Hurst, el 

seu cunyat; i un amic íntim i de classe social i fortuna més elevada: Mr. Darcy, 

amb deu mil lliures a l'any, nebot de Lady Catherine. 

Aquest últim, tot i ser més ben plantat que el seu amic i de més elevada posició 

social, es mostra reticent a ballar amb qualsevol noia de la sala i fins i tot 

dirigeix unes paraules de menyspreu cap a Elizabeth Bennet relacionades amb 

la seva bellesa. El seu orgull i aire de superioritat provoquen que sigui 

considerat com una persona mal educada i orgullosa per tot els assistents i la 

seva mala imatge persisteix durant tota l'obra.  

El dia següent de la festa, Elizabeth es reuneix amb Charlotte Lucas, la seva 

amiga de l'ànima que viu a una milla de Meryton, per comentar la vetllada, i en 

aquella conversa s'estableixen clarament les idees de cada una en relació al 

matrimoni, pensament que marcaran el seu futur i que, en certa manera, són 

premonicions.  

Uns dies més tard, Mr. Darcy, que en un primer moment havia rebutjat 

Elizabeth, la comença a trobar intrigant i un interès inquiet se li va despertant. 

En conseqüència, per mitjà de Sir. William Lucas, al ball de Lucas Lodge 

intenta parla amb la noia, que, ofesa per les seves maneres de l'anterior 

ocasió, se n'allunya i se'n mig riu. Mentrestant, Miss Bingley es comença a 

posar gelosa a causa de les intencions evidents del qui vol que sigui el seu 

futur marit. 

Aleshores, arriben els oficials a Meryton, cosa que entusiasma Catherine i 

Lydia; a partir d'aquell moment, comencen a freqüentar més sovint la casa de 

Mr. Philips i la seva dona, germana de Mrs. Bennet. A Longbourn, a part 

d'aquesta notícia, també es rep una carta de part de Caroline Bingley, on es 

convida a Jane Bennet a dinar a Netherfield. Malauradament, el seu germà no 
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hi serà present i, vistes les circumstàncies, Mrs. Bennet decideix que la seva 

filla gran es desplaci a cavall amb l'esperança que el ruixat imminent la refredi i 

hagi de passar la nit a la mansió, desig que es compleix.  

Miss Elizabeth Bennet, en saber que la seva germana més preuada no es 

recupera amb la rapidesa esperada, s'encamina fins la casa de Mr. Bingley tot i 

el mal temps, i allà es troba tots els assistents que el van acompanyar al primer 

ball. La seva breu estada a la casa aprofundeix l'antipatia de Miss. Bingley cap 

a ella, com també la de Mrs. Hurst, i el seu atractiu als ulls de Mr. Darcy.  

La història continua després que les senyoretes Bingleys tornin a casa i aquest 

cop una carta les espera: Mr. Collins té la intenció de visitar la seva família per 

recuperar els lligams de la seva relació. Resulta que Lady Catherine l'hi ha 

atorgat una parròquia i és el seu deure buscar-se una esposa per donar un bon 

exemple de l'Església Anglicana.  

El cosí apareix finalment i fixa la seva mirada en Jane, però quan Mrs. Bennet 

l'avisa del seu pròxim compromís ell la canvia instantàniament per Elizabeth, 

que la segueix en bellesa i edat. Ell és un home submís, ridículament cortès, 

poc intel·ligent i totalment conformista i el seu caràcter és totalment 

incompatible amb la de la noia i així ho diu ella quan, un cop acabat un ball, ell 

li demana la mà. El rebuig crea desavinences entre Mrs. Bennet i la seva filla, 

ja que si el casament s'hagués efectuat les preocupacions sobre l'herència 

haurien finalitzat. 

Sorprenentment, però, Miss. Lucas anuncia a la seva amiga que s'hi ha 

promès, fet que segueix els seus interessos relacions amb el matrimoni: el 

pragmatisme i la comoditat són l'objectiu, i l'amor per a ella és totalment 

indispensable, és més, segons el seu punt de vista no existeix. 

Tots són novetat a Logbourn, casa dels Bennet, i just llavors Mr. Bingley fa 

saber a Miss Bennet que se'n tornarà a Londres. Mr Darcy, que s'havia obstinat 

en no pensar més en Elizabeth, Miss Bingley i els Hurst també abandonaran la 

casa fins a un moment del futur indefinit. Jane, com és natural, es pren molt 

malament aquesta novetat perquè la seva relació amb Mr. Bingley només 

s'havia anat tornant cada vegada més estreta i que se n'allunyés no tindria 
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sentit sinó fos perquè Mrs. Bingley li hagués dit que volia casar-lo amb Miss 

Darcy. 

En un intent de reconfortar Jane, després d'una visita de Mr i Mrs Collins del tot 

desagradable, arriba la invitació de la cunyada de Mrs. Bennet, que li ofereix 

una estada a Londres. Tot seguit, adverteixen Miss Elizabeth Bennet sobre el 

caràcter de Mr. Wickham, ja que el coneixen des que era petit perquè també 

viuen a Derbyshire.  

Just després del casament dels Collins, amb Sir. William Lucas i la seva filla 

Maria Lucas, Elizabeth passa un temps a Rosings Park, on viu austerament el 

matrimoni recent. Allà coneix Lady Catherine, tieta de Mr. Darcy i entre la seva 

impertinència i mala educació i el caràcter ferm de la Bennet no es crea cap 

atmosfera agradable. 

Resulta, però, que aviat arriben a la contrada dos dels seus nebots, un dels 

quals es fill d’un duc: Mr. Darcy i Mr. Fitzwilliam. Durant aquesta estada, Mr. 

Fitzwilliam li anuncia a Elizabeth que Mr. Darcy va allunyar, segons ell 

encertadament, Mr. Bingley d’un matrimoni infructuós amb Jane Bennet. Així 

doncs, quan Mr. Darcy es declara a Elizabeth Bennet ella li nega el seu afecte 

instantàniament a causa del seu orgull i les seves maneres, com també pel seu 

rol en la relació de la seva germana i en la vida de Mr. Wickham.  

L’endemà, Mr. Darcy li lliura una carta a Elizabeth no pas per renovar la seva 

proposta sinó per justificar i aclarir les seves accions. En primer lloc, ella va 

impedir aquell imminent casament perquè temia la indiferència de Jane Bennet 

i, a part de la manca de fortuna de família, les maneres dels seus familiars eren 

totalment descorteses i ofensives. En segon lloc, sobre l’oficial hi havia hagut 

un malentès: Mr. Wickham havia cancel·lat prèviament l’adquisició de la 

parròquia a canvi de 3.000 lliures per invertir en la seva carrera de dret. 

Malauradament, havia malgastat completament tant els estudis com els diners i 

s’havia endeutat fins el moll de l’os. Per aquest motiu, li va reclamar la 

parròquia però Mr. Darcy, que coneixia la seva conducta ociosa, li va negar. 

Llavors Mr. Wickham va adoptar altres mètodes per aconseguir diners tot 

seduint a Georgiana Darcy, que aleshores tenia uns quinze anys, i, encara que 
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de seguida es va interrompre aquest enllaç, la personalitat i les ambicions de 

Mr. Wickham van quedar al descobert.  

Elizabeth Bennet es descriu com a cega, injusta, absurda i plena de prejudicis 

un cop llegida la carta i els seus sentiments vers Mr. Darcy canvien 

completament. No obstant, ja res s’hi pot fer i marxa cap a Londres a veure la 

seva germana Jane. Un cop a Londres, la seva germana li explica que ha 

perdut gairebé tot contacte amb els Bingley i que aquests desitgen fermament 

casar Mr- Bingley amb Mrs. Darcy. Per la seva banda, Elizabeth li conta 

l’incident amb Mr. Darcy però amaga tota la informació referent a Mr. Bingley 

per tal de no ferir-la. 

A continuació, ella mateixa torna a Longbourn i troba les seves germanes 

petites i la seva mare consternades per la partença del regiment de Meryton. El 

coronel Forster, que veu l’entristiment de les anteriors, decideix convidar Lydia 

a Brighton, on també hi ha un regiment, i així ajornar la seva pena. Elizabeth 

comenta al seu pare el seu desconfort respecte l’assumpte, ja que Lydia és 

capritxosa i les seves males maneres poden malmetre irrevocablement el nom 

de la família i el futur de la seva filla. No obstant, la invitació continua vigent. 

La Lydia ja és fora quan els senyors Gardiner conviden Elizabeth a un viatge 

per Derbyshire. El cas és que un cop allà decideixen visitar Pemberly i la 

mansió de Mr.Darcy, que en aquells moments no es troba a casa. Així doncs, la 

criada els hi fa un recorregut pels passadissos i n’alaba el seu propietari: la 

seva generositat, humilitat i compassió. Sobtadament, Elizabeth es troba Mr. 

Darcy pel camí i així tornen a prendre el fil de la seva relació entre incomoditats 

i cordialitats. El dia següent arriben Mrs. Darcy, que és presentada a la Bennet, 

Mr. Bingley i Miss. Bingley, els quals no han canviat gaire des de la seva última 

trobada.  

Malauradament, Elizabeth Bennet rep una carta de la seva germana poc 

després que li notifica una desgràcia: Lydia s’ha escapat amb el seu amant, Mr. 

Wickham, i li prega que torni a casa. Mr. Darcy és el confident de la noia quan 

la troba plorant. 

Dit i fet, a Longbourn la família Bennet es dol per la possible pèrdua de l’honor i 

intenta seguir-los el camí. La carta de Lydia indica que podrien ser a Escòcia 
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però fonts confirmen que són a Londres. Finalment, Mr. Gardiner els localitza i 

després de pagar els seus deutes aconsegueix que es casin. Més endavant, 

quan Mr i Mrs Wickham els vistent a Longbourn es descobreix que Mr. Darcy 

és en realitat qui ho ha pagat tot a través d’una carta de Mrs. Gardiner que 

respon a la de l’Elizabeth Bennet, i la noia s’acaba d’enamorar d’ell. 

La novel·la s’acaba quan Mr. Bingley visita els Bennet juntament amb Mr. 

Darcy i tot dos es declaren amb les germanes grans i aconsegueixen la seva 

mà.  

Altrament, abans de la declaració de Mr. Darcy arriba Lady Catherine De 

Bourgh per impedir la unió i Mr. Collins envia una carta amb el mateix propòsit.  

 

6.2.1.Diferències substancials en l’argument de les adaptacions i 
possibles justificacions 

Ambdues adaptacions són generalment molt fidels al llibre i mostren poques 

variacions pel que fa a la seqüència d’esdeveniments.  

Així i tot, hi ha alguns canvis efectuats per tal de remarcar algun aspecte que 

deixen entreveure la interpretació del llibre per part dels guionistes i les seves 

intencions i objectius. 

A continuació, les taules identifiquen les diferències entre el llibre i les 

adaptacions pel que fa  a l’argument i ensenyen una possible hipòtesi del motiu 

pel qual s’han fet. 

 

Anàlisi dels canvis argumentals de la sèrie del 1995:  

1995 

Canvi Possible justificació 

Primera escena: Mr. Bingley i Mr. Darcy 
observen Netherfield sobre els seus 
cavalls. 

Vol transmetre l’energia de la novel·la a 
través del galop. 

Sortint de missa, Mrs. Bennet comunica 
l’arribada de Mr. Bingley i Miss Elizabeth 
diu la primera frase del llibre amb un deix 

La intenció és mostrar dos caràcters 
oposats: la preocupació de Mrs Bennet 
pel matrimoni i la crítica de la societat que 
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d’ironia. transmet Elizabeth Bennet. 

Les germanes mantenen converses 
íntimes sobre el matrimoni a la seva 
habitació just després de la notícia. 

L’objectiu és observar la importància del 

vincle emocional que tenen les germanes. 

Mary i Catherine Bennet anuncien 
l’assistència de Mr. Bingley al ball de 

Meryton. 

Mary i Catherine fan de missatgeres 
durant la pel·lícula i aquest paper té 
relació amb el seu caràcter encuriosit. 

Es veu gent beguda fora de la sala del 
ball. 

És una imatge fugaç d’una part de la 

societat que no es veu il·lustrada al llibre. 

Escena on els Bingley, els Hurst i Darcy 
comenten el ball. 

Substitueix el narrador omniscient i extern 
i l’estil indirecte lliure que ens permet 
veure els pensaments dels personatges. 

Conversa entre Miss Bennet i els que 
l’han convidat a Netherfield. 

Substitueix el narrador omniscient i extern 
i l’estil indirecte lliure que ens permet 

veure els pensaments dels personatges. 

Mr. Darcy es banya i, més endavant, es 
submergeix en un llac. 

Transmet la incorporació d’un aire 
sensual a l’obra. 

Hi ha festes a casa dels Philips pels 
oficials. 

Substitueix el narrador que ens fa saber 
que Mrs. Philips convida sovint els 
oficials. 

Lydia li diu a Elizabeth que no es quedi 
Mr. Wickham per ella al ball de 
Netherfield. 

És una anticipació dels fets. 

Elizabeth Bennet no es riu de la 
declaració de Mr. Collins 

Mostra la maduresa de Elizabeth i la seva 
posició seriosa respecte el matrimoni per 
conveniència. 

Es veuen les intencions de Miss Charlotte 
Lucas quan convida Mr. Collins a sopar. 

És una anticipació dels fets. 

Lydia i Catherine li diuen a Elizabeth que 
la seva millor amiga es casarà. 

Mary i Catherine fan de missatgeres 
durant la pel·lícula i aquest paper té 
relació amb el seu caràcter encuriosit. 

Els Gardiner no coneixen els Darcy. Vol que l’espectador no dubti de Mr. 
Wikham. 

Mr. Wickham li diu a Elizabeth que s’hi 

hagués casat si hagués tingut més diners. 
Descripció de la societat. 

A Rosings Park, Mr. Darcy es troba a 
Elizabeth Bennet al bosc i no li diu res. 

Es defineix el caràcter de Mr. Darcy com 
a personatge orgullós. 

Mentre es llegeixen les cartes (de Jane, 
de Mr. Darcy o de Mr. Collins) es sent 
una veu en off que les explica i es veuen 
les imatges descrites. 

Els flashbacks successius i les veus en 
off són tècniques narratives per evitar la 
simplificació de la novel·la. 

Elizabeth no passa per Londres abans de 
tornar a casa 

Simplificació de l’argument per fer-lo de 
més fàcil comprensió. 
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Les germanes grans Bennet parlen de la 
veritat de Mr. Wickham i la declaració de 
Mr. Darcy 

L’objectiu és observar la importància del 

vincle emocional que tenen les germanes. 

Mr. Darcy va a classe d’esgrima. Descripció de les aficions de la “gentry”. 

Mr. Collins va a Longbourn per criticar la 
situació familiar. 

Descripció del personatge i de la seva 
submissió a Lady Catherine. 

Es veuen les escenes de Mr. Darcy a 
Londres. 

Es descobreix la personalitat veritable de 
Mr. Darcy. 

Mr. Bennet admet no haver previngut el 
futur econòmic perquè esperava tenir un 
fill. 

Es veu una faceta més suau de Mr. 
Bennet. 

Lydia explica el paper de Mr. Darcy al 
casament amb Mr. Wickham davant de 
totes les germanes. 

Vol emfatitzar el caràcter despreocupat 
de Lydia. 

Mr. Darcy li demana perdó a Mr. Bingley. Es descobreix la personalitat veritable de 
Mr. Darcy. 

No es veu la carta de Mr. Collins que 
adverteix la família del possible casament 
de Mr. Darcy i Elizabeth. 

Simplificació de l’argument per no fer-lo 
redundant. 

Al final hi ha el doble casament i s’acaba 
la pel·lícula amb un petó i el primer i únic 
somriure de Mr. Darcy. 

Final romàntic per satisfer l’espectador i 
punt culminant de la sensualitat 
incorporada. 

 

Com hem pogut veure, hi ha 6 factors que han influït repetidament en la 

modificació de l’argument: 

1-La voluntat de destacar l’amistat entre Elizabeth Bennet i Jane Bennet. 

La seva relació és crucial a l’hora de prendre decisions i mantenir les emocions 

sota control. A més, aquest tipus de converses sol tenir lloc a l’habitació que 

comparteixen i gràcies a elles podem definir el caràcter romàntic de totes dues. 

2-La introducció d’un aire sensual per atreure les masses. De fet, molts dels 

amants de la novel·la han escrit la seva pròpia versió de la història incloent-hi 

escenes sexuals i la sèrie podria estar responent mínimament a aquesta 

demanda. 

3-L’interès perquè l’espectador vagi descobrint els personatges un cop s’ha 

format una primera opinió (juga amb els prejudicis del públic). 
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4-La simplificació de l’argument per aconseguir una fàcil comprensió. No 

obstant, s’ometen detalls que no són primordials i els esdeveniment més 

importants es veuen reflectits. 

5-La intenció de descriure la societat benestant de l’era de la Regència. 

Aquesta adaptació dóna molta importància a la faceta realista de la novel·la, ja 

que reprodueix els costums, maneres i estil de l’època fidelment. 

6- Relacionats amb la tècnica narrativa: 

a) Flashbacks: resulten importants per retratar el passat comú de Mr. Wickham 

i Mr. Darcy, sobretot.  

b) Anticipacions: intenten involucrar l’espectador en la pel·lícula tot captant la 

sev atenció i fent-lo especular.  

c) Substitució de l’estil indirecte lliure per escenes centrades en altres 

personatges. 

 

Anàlisi dels canvis argumentals de la pel·lícula del 2005 

2005 

Canvis Possible justificació 

A l’inici es veu Miss Elizabeth Bennet 
llegint. 

Descripció del personatge com una noia 
culta. 

Mr. Bennet ja ha visitat Mr. Bingley quan 
la seva dona li dóna la notícia. 

Simplificació de l’argument.  

Elizabeth dirigeix la paraula a Mr. Darcy 
en primer lloc al ball de Meryton. 

Es subratlla la independència de la dona. 
És una actualització del paper. 

Mr. Bennet assisteix al ball de Meryton i 
Mrs. Bennet s’emborratxa. 

Incorporació d’elements còmics. 

No hi ha el ball de Lucas Lodge. Simplificació de l’argument. 

Mr. Collins no va a Meryton amb les 
seves cosines. 

Simplificació de l’argument. 

Es veu l’arribada dels oficials. Es remarca la importància de 
l’esdeveniment per la societat. 

Elizabeth Bennet no es riu de la Mostra la maduresa de Elizabeth i la 
seva posició seriosa respecte el 
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declaració de Mr. Collins. matrimoni per conveniència. 

Charlotte li fa un sermó a Elizabeth 
Bennet sobre el seu casament. 

Descripció de la mentalitat de la societat.  

Mrs. Gardiner no adverteix Elizabeth 
Bennet sobre Mr. Wickham. 

Vol que l’espectador no dubti de Mr. 

Wikham. 

Ni Sir. William Lucas ni Maria Lucas van 
a Rosings Park. 

Simplificació de l’argument. 

La relació del coronel Fitzwilliam i 
Elizabeth Bennet és molt feble. 

Simplificació de l’argument que busca la 
fàcil comprensió de l’espectador. 

Mr. Darcy i Miss Elizabeth Bennet es 
troben el primer dia a Rosings Park. 

Simplificació de l’argument. 

La declaració de Mr. Darcy es fa mentre 
plou al temple d’Apol·lo (Jardins de 

Stourhead). 

Ressalta l’aspecte romàntic i dramàtic de 
l’obra. 

Mr. Darcy entra a casa dels Collins per 
donar la carta a Elizabeth Bennet. 

Ressalta l’aspecte romàntic i dramàtic de 

l’obra. 

No es veu el temps que passen a 
Londres Jane i Elizabeth Bennet. 

Simplificació de l’argument. 

A Pemberly, no es veuen els Bingley. Simplificació de l’argument. 

La carta amb la desgràcia de Lydia la 
rep en companyia de Mr. Darcy i els 
Gardiner. 

Centra l’atenció de l’espectador en la 
desgràcia i no en la relació entre Mr. 
Darcy i Miss Elizabeth Bennet. 

Mr. Collins no critica la seva situació per 
carta. 

Simplificació de l’argument. 

El sermó de Lady Catherine es fa dins 
de casa. 

Lady Catherine és un personatge potent 
i imponent i la seva vestimenta i 
maneres adinerades ressalten més en 
comparació amb la humilitat de 
Longbourn. 

La pel·lícula s’acaba quan Mr. Bennet 
dóna la seva benedicció al matrimoni 
dels Darcy. 

Ens transmet esperança i un final una 
mica obert. 

 

La taula ens mostra que hi ha 4 possibles causes dels canvis: 

 1- La necessitat de simplificar l’argument perquè: 

a)El temps és limitat i hi ha una estricta selecció de les escenes que es poden 

incloure. És per això que el canvi de pensament que té Elizabeth Bennet 

respecte Mr. Darcy i el seu enamorament són ràpids i tenen una evolució 

precipitada. 
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b) Tal com va dir la guionista de la pel·lícula Deborah Moggach, hi va haver 

problemes amb el pressupost. 

c) Es busca la fàcil comprensió de l’espectador. 

 2- Es vol descriure la societat i es remarquen les diferències entre l’alta 

noblesa i la gentry com també el moralisme. Per exemple, el sermó de 

Charlotte Lucas ens vol descriure el paper de la dona que depèn d’un home. 

 3- Com es comenta més endavant, Orgull i Prejudici es troba entre el 

romanticisme i el realisme. En aquesta pel·lícula, però, s’ha volgut subratllar 

l’aspecte romàntic. 

 4- L’interès perquè l’espectador vagi descobrint els personatges com Mr. 

Wickham un cop s’ha format una primera opinió (juga amb els prejudicis del 

públic). 

 5- En aquesta adaptació s’intenta que l’espectador es centri en una acció 

concreta per mantenir la seva atenció. 

 

6.3. Personatges del llibre 

Tots els personatges d’Orgull i Prejudici formen part de la classe alta, tot i que 

les diferències entre els seus ingressos són abismals. De fet, com ja hem vist 

abans la distinció entre classes socials es guia per l’ofici i les relacions familiars 

més que per la riquesa.  

Cal remarcar que gairebé tots els personatges són rodons i complexos, que 

canvien de mentalitat a través de la reflexió i els diversos obstacles que es 

troben. Per exemple, Elizabeth Bennet és una noia amb molts prejudicis, que 

es guia per les primeres impressions per definir la personalitat d’algú i també és 

bastant influenciable en aquest aspecte. Aquest és el cas de la seva aversió 

cap a Mr. Darcy. Per contra, quan a través de la carta s’adona del seu error de 

seguida aprèn dels seus errors i comença a malfiar-se de la seva opinió 

respecte Mr. Wickham.  
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D’altra banda, també n’hi trobem alguns, encara que siguin pocs, de plans, que 

no evolucionen i tenen només una qualitat destacada. Aquest és el cas de Sir. 

William Lucas, que només fa ostentació del seu càrrec de cavaller, i de Mr. 

Hurst, que només pensa en menjar i jugar a cartes. A més de pla, ell és fugaç.  

També podem distingir entre personatges principals i secundaris. Clarament, 

els personatges principals són Miss Elizabeth Bennet i Mr. Darcy, seguits de 

Mr. Bingley i Jane Bennet. Aquestes parelles són les que defineixen les dues 

accions paral·leles principals, i fins i tot podem trobar una tercera acció entre 

Mr. Collins i Miss Charlotte Lucas que és substituïda en posició per la de Mr. 

Wickham i Miss Lydia Bennet.   

Així doncs, a la novel·la hi trobem aproximadament trenta-sis personatges, els 

quals seran enumerats a continuació i, dels principals i dels antagonistes, 

s’oferirà una descripció. 

Personatges principals per ordre d’importància:  

1-Miss Elizabeth (Lizzie) Bennet: és evidentment la protagonista de la novel·la i 

és la segona germana de les Bennet i la preferida del seu pare. Té un 

temperament alegre, és més desperta que les altres, té un caràcter ferm, és 

sincera, valenta, orgullosa i rancorosa. A més, toca el piano i és una àvida 

lectora, aficions que l’acosten a Mr. Darcy i a la seva germana Georgiana. 

Sobre la seves amistats, la seva millor amiga és la seva germana Jane Bennet, 

tot i que Charlotte Lucas també té una posició especial per ella fins que es casa 

amb Mr. Collins i la honestedat es perd entre elles. 

2-Mr. Darcy: és l’amic íntim de Mr. Bingley i el nebot de Lady Catherine, té al 

voltant de 26 anys i una gran fortuna de 10.000 lliures anuals. És molt atractiu, 

doncs per la majoria de senyoretes: és alt, ric, esvelt i, en general, té uns trets 

perfectes. No obstant, quan la família Bennet el coneix per primer cop al ball 

pensen que és orgullós, vanitós, antipàtic, de caràcter sever i desagradable pel 

fet que es mostra reticent a ballar o a parlar amb ningú més que la seva família. 

Malauradament, aquest prejudici que tothom li té amaga la seva veritable 

personalitat i totes les seves qualitats que són remarcades per Mrs. Reynolds, 

la dona que guia els Gardiner i Elizabeth per la casa de Mr. Darcy a Pemberly: 

la seva generositat, reserva, passió, educació i empenta. A mesura que la 
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novel·la avança, podem entreveure aquestes característiques, que són 

exposades clarament per la seva intervenció en la relació entre Lydia i Mr. 

Wickham, per exemple. 

3-Mr. Bingley: jove molt acomodat del Nord d’Anglaterra que té entre 4 i 5 mil 

lliures a l’any i lloga una casa a Netherfield Park. És atractiu, amable, 

agradable, aficionat als balls, extravertit, afable, franc, dòcil i influenciable. De 

fet, té un caràcter molt similar a Jane Bennet i potser és per això que formen 

una bona parella. Quan arriba a Netherfield, totes les mares de filles solteres el 

volen com a futur gendre i una d’elles és Mrs. Bennet. Així doncs, gràcies a la 

seva voluntat i també la visita del seu marit la seva coneixença es realitza i 

comencen a mantenir una relació estreta, sobretot perquè Jane i la família 

Bingley es tenen una estima mútua.  

4-Miss Jane Bennet: germana gran de les Bennet, és molt bonica, tant que tot 

el veïnat l’admira. A més, confia ràpidament amb tothom, és innocent, alegre, 

modesta, molt educada i sap reprimir els seus sentiments en temps difícils. En 

comparació amb la seva germana Elizabeth, potser no és tan desperta ni tan 

espavilada com ella, però la seva correcció i les conclusions de les seves 

reflexions sempre són les encertades. Es sent avergonyida per la incorrecció 

de la seva família, tot i que en cap moment expressa la seva opinió en veu alta 

sobre el tema.  

5-Mr. Bennet: pare de les germanes Bennet, és el fill d’un cavaller i es va casar 

als 23 anys erròniament amb Mrs. Bennet, encisat per la seva joventut i 

vivacitat però desconeixent o volent ignorar la seva manca d’intel·ligència. 

Utilitza la ironia molt sovint, és sincer i d’entre les seves filles prefereix 

Elizabeth. Pel que fa a les altres, les considera a totes estúpides. En total, la 

seva família té un ingrés de 2.000 lliures a l’any, fruit de les terres que 

posseeix.  

6-Mrs Bennet: dona de Mr. Bennet, el seu objectiu és casar les seves filles. És 

xafardera, exagerada, de poques llums, de caràcter insegur i clarament mal 

educada i aprofitada. Per exemple, veiem que no tracta cortesament Mr. Darcy 

fins que es promet amb Miss Elizabeth Bennet i veu els beneficis que aquesta 

relació li pot aportar. 
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7-Miss Lydia Bennet: té uns quinze anys al principi de la novel·la i és la 

germana petita de les Bennet. Té un caràcter capritxós i per la seva ment 

només hi corren pensaments relacionats amb l’amor i els oficials que passen 

per Meryton. No és de cap manera intel·ligent i és una mala influència per 

Catherine Bennet, la seva germana gran. A part, mostra una gran inconsciència 

i desconsideració pel que fa a l’honor de la família quan s’escapa amb Mr. 

Wickham. No cal dir, doncs, que probablement les seves accions es deuen a la 

manca de fermesa dels seus pares a l’hora de criar-la i a l’àmplia llibertat que li 

concedeixen. 

8-Mr. Collins: és el futur hereu de Longbourn, on viu la família Bennet. Té uns 

25 anys i és alt i atractiu, encara que la seva manca d’intel·ligència, el seu 

servilisme i la seva pompositat li treuen tot el mèrit. Es troba totalment eclipsat 

per Lady Catherine, la seva patrona, i a ella li deu l’adquisició de la seva humil 

parròquia a Rosings Park. Arriba a casa dels Bennet amb la intensió de trobar 

una esposa, preferiblement una de les seves cosines, i després de la negativa 

d’Elizabeth decideix declarar-se a Miss Charlotte Lucas.  

9-Miss Charlotte Lucas: és la filla gran de Sir William Lucas i Lady Lucas i es 

troba desesperada per casar-se a causa de la pressió de la societat. Té 27 

anys i creu que la felicitat en un matrimoni és qüestió de sort. És conformista i 

es casa, sense estar-ne enamorada, amb Mr. Collins. El seu rol representa una 

faceta destacable del rol de la dona durant el segle XVIII i ens permet veure 

una crítica social entre línies. 

Els antagonistes, és a dir, els que causen preocupacions o volen reprimir la 

felicitat de les parelles són, per ordre d’aparició: 

10-Miss Bingley: és la germana de Mr. Bingley i és capritxosa, coqueta, 

irrespectuosa, orgullosa i gelosa. Sempre té en ment la piràmide jeràrquica de 

la societat i la seva ambició és casar-se amb Mr. Darcy per tal d’ascendir dins 

de la seva pròpia classe. En general, manté una relació amistosa amb Jane 

Bennet, tot i que s’oposa al seu casament amb el seu germà, però detesta 

Elizabeth perquè suposa una amenaça pels seus plans amb Darcy. Per tant, 

allunya la seva família dels Bennet i intenta tallar totes les esperances dels 

casaments que després succeeixen. 
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11-Mr. Wickham: acaba de trobar un càrrec com a lloctinent al cos d’oficials de 

Meryton i tothom el considera el més atractiu i el més educat. Tanmateix, la 

veritat és que està endeutat amb desenes de negocis i botigues i aquesta 

desesperació pels diners el fa ser manipulador i intenta seduir a moltes de les 

filles dels comerciants o a les noies més riques, com Miss King, per arreglar la 

seva situació econòmica. També cal tenir en compte la seva crueltat vers 

Georgiana Darcy i Mr. Darcy, la qual només reforça el seu caràcter enganyós, 

recargolat i amagat. Amb poques paraules, Mr. Wichkam es podria descriure 

com un home aprofitat, impulsiu i insensible.  

12-Lady Catherine De Bourgh: vídua de Sir Lewis De Bourgh, pertany a l’alta 

noblesa i adora que l’adulin. És orgullosa i altiva i li encanta la distinció de 

classes juntament amb la submissió dels seus inferiors. La seva filla malaltissa, 

Miss De Bough, està promesa des de la seva infantesa amb Mr. Darcy, així que 

intenta fer tot el que pot per evitar que el seu nebot es prometi amb qualsevol 

altre. Aquesta determinació fa que visiti Elizabeth quan preveu un futur enllaç i 

ocasiona un episodi violent i incòmode entre elles. Cal destacar, a més, que li 

agrada criticar i donar consells gratuïts a qualsevol família sempre que pot, 

moltes vegades amb impertinència. 

 

Els personatges secundaris són: 

Relacionats familiarment amb els Bennet 13- Miss Catherine (Kitty) Bennet 

14- Miss Mary Bennet 

15- Mr. Gardiner 

16- Miss. Gardiner 

17- Mr. Philips 

18- Mrs. Philips 

Relacionats familiarment amb Mr. Darcy 19- Miss Anne De Bough 

20-Hon Fitzwilliam 
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21- Miss Darcy 

Relacionats familiarment amb Mr. Bingley 22- Mr. Hurst 

23- Mrs. Hurst 

Residents a Lucas Lodge 24-Sir William Lucas 

25-Lady Lucas 

26-Miss Maria Lucas 

28- Mr. Lucas 

Altres personatges  29-Mr.Forster 

30-Mrs. Forster 

31-Miss Jenkinson 

32- Miss King  

33- Mr. Denny 

34- Mrs. Annesley 

35- Mrs. Reynolds 

36- Miss Younge 

37- Mrs. Hill 

 

Finalment, a vegades són esmentats certs personatges  que no tenen cap 

repercussió en les accions principals, com poden ser Mrs. Long i les seves 

nebodes o el coronel Carter.  
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6.3.1. Diferències substancials en els personatges a les adaptacions i 
possibles justificacions 

Els personatges de les pel·lícules també pateixen alguns canvis i, com ja 

sabem, solen ser exagerats. El motiu d’aquesta exageració és que  la 

descripció narrativa escrita permet aprofundir en els sentiments constantment, 

mentre que a la pantalla l’espectador ha d’analitzar el diàleg i el context per 

arribar a formar una possible hipòtesi de com pot ser un personatge. Per tant, 

portar a l’extrem certes característiques fa més fàcil aquesta abstracció. 

A continuació, veurem més factors que poden haver modificat els personatges. 

Anàlisi dels canvis en els personatges de la sèrie del 1995 

1995 

Canvi Possible justificació 

Miss Elizabeth Bennet és més 
seductora, creguda i orgullosa. Fins i tot 
li posa els ulls en blanc a Mr. Darcy. 

Transmet la incorporació d’un aire 

sensual a l’obra. 

Mr. Darcy té una expressió seriosa 
durant tota la pel·lícula i en diverses 
escenes es tendeix a mostrar el seu 
atractiu físic. 

Transmet la incorporació d’un aire 

sensual a l’obra. 

Mary Bennet està atreta per Mr. Collins i 
contínuament alliçona la família. 

Humanització d’un personatge fred. 

Mr. Collins expressa la seva submissió a 
a Lady Catherine parlant només d’ella a 
cada escena. 

Descripció de la societat estamental. 

Mr. Wickham es veu increïblement 
sospitós a causa de la seva entonació, el 
seu somriure i les seves mirades. 

Anticipació dels esdeveniments. 

Miss Charlotte li recomana a Elizabeth 
Bennet que faci cas a Mr. Darcy perquè 
és ric. 

Descripció de la societat i contraposició 
dels dos tipus de matrimoni: per amor i 
per conveniència. 

Miss Bingley adverteix Miss Elizabeth 
Bennet sobre Mr. Wickham. 

Anticipació i descobriment d’una faceta 
més amable de Miss Bingley. 

Lady Catherine sembla dèbil  i els angles 
contrapicats i picats més els 
primeríssims primers plans accentuen 
una faceta còmica de la dona. 

Ridiculització de Lady Catherine i 
introducció d’elements còmics. 

El coronel Fitzwilliam no és gens Simplificació de l’obra. 
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orgullós. 

La Lydia és una seductora descarada i, 
juntament Catherine, transmeten les 
novetats a la família. 

Funció de missatgeres, un mètode per 
fer avançar l’acció lleugerament. 

Supressió de certs personatges (Mrs. 
Annesley, Mr. Lucas...) 

Simplificació de l’obra. 

 

Hi ha 5 possibles causes en aquest cas, molt relacionades amb els canvis en 

l’argument: 

1-La introducció d’un aire sensual per atreure les masses. S’accentuen la 

virilitat de Mr. Darcy i la personalitat seductora de Miss Elizabeth Bennet per tal 

de crear un ambient propici per una relació romàntica i fer que l’espectador 

desitgi la seva unió. 

2-Es busca l’arrodoniment dels personatges i convèncer al públic que no tot 

és blanc i negre, que les persones actuen d’acord amb uns principis que poden 

variar i evolucionar. Com s’ha dit anteriorment, s’intenta que l’espectador agafi 

uns prejudicis que després es vegin contradits.  

3-La simplificació en aquest cas és bastant mínima i és que en una sèrie la 

quantitat de personatges i d’accions poden ser més àmplies. El que s’ha omès 

és fruit probablement de la poca rellevància que tenia.  

4-La intenció de descriure la societat de l’era de la Regència. Es vol donar 

importància a la diferència entre classes mitjançant l’actitud sotmesa de Mr. 

Collins i també al paper de la dona amb els comentaris sobre el matrimoni que 

comparteixen les germanes Bennet i la seva amiga Miss Charlotte Lucas.  

5-Tècnica narrativa: s’utilitzen les relacions entre Lydia, Catherine i els 

oficials per marcar l’inici d’una nova escena. 
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2005 

Canvi Possible justificació 

Elizabeth Bennet és més rebel i 
independent quan parla per primera 
vegada amb Mr. Darcy, es brula de Mr. 
Collins i es rebel·la contra Lady 
Catherine. 

Es subratlla la independència de la dona. 
És una actualització del paper. 

Mr. Bingley és un home molt nerviós i 
influenciable però extremament simpàtic. 

Accentuació de la diferència entre Mr. 
Darcy i Mr. Bingley. 

Mr. Bennet queda suavitzat: es nota com 
estima la seva família i no insulta les 
seves filles. 

Humanització del paper. 

Mr. Collins queda ridiculitzat com un 
amant gairebé obsessionat. 

Ridiculització. 

Lydia i Catherine fan el ridícul sempre 
que veuen oficials i no es veuen escenes 
on interaccionin. 

Ridiculització. 

Mrs Bennet no pensa tant en el 
matrimoni Collins, que els arrabassarà 
Longbourn quan el seu marit mori. 

Mètode per fer que la novel·la avanci i 
les espectadors es centrin en la part 
romàntica més que no pas en la situació 
econòmica. 

Mary Bennet es veu feble i insegura. Humanització del personatge.  

Hi ha una simplificació de Sir. William 
Lucas. 

Simplificació de l’obra. 

Supressió de personatges (Mr i Mrs 
Hurst, Mary King, Maria Lucas i Mr. 
Lucas). 

Simplificació de l’obra. 

 

Els canvis en els personatges són molt interessant en aquesta adaptació, ja en 

diversos casos inclouen una actualització o modernització de certs caràcters.  

Personatges del 1995 

 

 

 

 

Miss Elizabeth Bennet  
i Mr. Darcy 

Mr Bingley  
i Miss Bennet 

Mr i Mrs Bennet Lady Catherine De 
Bourgh 
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Així doncs, observem aquesta i altres causes de les modificacions: 

1-Simplificació i supressió dels personatges per aconseguir una 

comprensió senzilla i àgil de l’argument. Segurament, els problemes econòmics 

hi tenen alguna cosa a veure també.  

2-S’introdueix un element còmic a l’obra, un humor basat en la ridiculització 

i l’absurditat, com veurem il·lustrat més endavant amb aspectes concrets.  

3-Hi ha una lleu tendència a humanitzar o suavitzar els personatges i fer-

los menys freds. Potser es vol donar pes al tema d’una família unida, 

imprescindible per viure amb comoditat.  

Personatges del 2005 

  

 

 

Miss Elizabeth Bennet  
i Mr. Darcy 

Mr Bingley  
i Miss Bennet 

Mr i Mrs Bennet Lady Catherine 
De Bourgh 

 

6.4. Temes 

6.4.1. Orgull i prejudici 

El 1797, és a dir, quan va ser escrita, la novel·la era titulada First Impressions 

(Primeres Impressions) i és que l’argument sencer gira sobre aquestes. No 

obstant, l’obra es va publicar el 1813 amb el títol d’Orgull i Prejudici, que ja ens 

indica en un primer moment de la seva temàtica i a partir del primer ball ja es 

descobreix qui són els representants d’aquestes qualitats: Mr. Darcy és 

associat amb l’orgull i Miss Elizabeth Bennet amb el prejudici.  

Per veure aquestes relacions només cal llegir aquests dos fragments de l’obra: 

“Des del bon començament, gairebé podria dir des de moment que el vaig 

conèixer, les seves maneres em van deixar ben convençuda de la seva 

arrogància, de la seva vanitat i del seu menyspreu egoista pels sentiments dels 

altres, i em van impressionar tant profundament que va aflorar en mi aquell 
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retret que els esdeveniments posteriors transformarien en una antipatia tan 

inamovible; i no feia ni un mes que el coneixia que ja el considerava l’últim 

home al món amb qui no em podria mai convèncer de casar-me.”4 

En aquest primer paràgraf veiem com Elizabeth Bennet rebutja la mà de Mr. 

Darcy donant com a motiu la seva primera impressió d’ell, que encara té en 

ment. 

“-És possible que un orgull tan terrible com el seu fins i tot li hagi anat bé? 

-Sí. Sovint l’ha portat a ser generós i desprès, a donar els seus diners amb 

abundància, a oferir hospitalitat, a ajudar els seus arrendataris i a socórrer els 

pobres. L’orgull familiar i l’orgull filial- perquè se sentia molt orgull de com era el 

seu pare- l’han fet actuar així. Veure que no deshonrava la família ni soscavava 

les qualitats que l’havien fet coneguda, ni malmetia la influència de Pemberley 

House, són motius poderosos. També té un orgull fraternal que, unit a un cert 

afecte de germà, el fan un guardià afectuós i amatent de la seva germana i, en 

general, en sentirà a parlar com el més atent i el millor dels germans.”5 

En aquesta cita s’observa com Mr. Wickham es refereix a Mr. Darcy com una 

persona orgullosa; un orgull que no sempre li ha comportat conseqüències 

negatives i que va lligat directament amb la seva classe social i el seu nom. 

L’orgull i els prejudicis, paral·lelament, estaven totalment vinculats a la societat 

de l’època i les amistats o les relacions socials es basaven completament en 

aquests conceptes. A la novel·la veiem la influència dels prejudicis al primer 

ball: 

“Quin contrast entre ell i el seu amic! El Senyor Darcy només va ballar una 

vegada amb la senyoreta Hurst i una amb la senyoreta Bingley, es va negar 

que el presentessin a cap altra dama i va passar la resta de la nit passejant-se 

per la sala i parlant de tant en tant amb algú del seu mateix grup. No hi ha cap 

                                                             

4 Jane Austen, pàgina 180 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial 
“Bambú”. 
5 Jane Austen, pàgina 80 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial “Bambú”. 
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dubte que era l’home més orgullós i detestable del món, i tothom esperava que 

no tornés mai més.”6 

Finalment, la famosa primera frase del llibre ja ens assenyala el valor dels 

estereotips i com de fixats es trobaven en la societat: “És una veritat 

universalment reconeguda que un home solter, i amb una bona fortuna, ha de 

necessitar una esposa.”7 

 

6.4.2. L’amor i el matrimoni 

Dins d’Orgull i Prejudici hi trobem diverses concepcions del matrimoni: una que 

involucra l’amor, l’altra la passió i, finalment, la d’un matrimoni de conveniència. 

Per tal d’explicar clarament aquestes idees, classificaré els matrimonis més 

remarcables de la novel·la en aquests apartats: 

Matrimoni per amor Matrimoni per passió Matrimoni per conveniència 

-Mr. Bingley i Jane 

Bennet 

-Mr. Darcy i 

Elizabeth Bennet 

- Mr. Bennet i Mrs. 

Bennet 

- Mr. Wickham i Lydia 

Bennet 

- Mr. Collins i Charlotte Lucas 

- Promesa de matrimoni de 

Miss De Dough i Mr. Darcy 

que al final no es compleix. 

- Mr. Wickham i Lydia Bennet 

 

En la primera columna hi veiem les parelles principals de la novel·la i podem 

confirmar que el motiu de la seu enllaç és l’amor pel fet que Mr. Bingley 

simplement s’allunya de Jane per la seva suposada indiferència, i que sinó fos 

per aquesta ja li hauria proposat matrimoni. D’altra banda, Mr. Darcy deixa clar 

els seus sentiments quan es declara per primera vegada amb les següents 

paraules: “M’he esforçat inútilment. No puc més. No em sé reprimir els 

sentiments. M’ha de permetre que li digui que l’admiro i que l’estimo amb 

passió”8. També es sap que no es casen per conveniència perquè els homes 

                                                             

6 Jane Austen, pàgina 14 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial “Bambú”. 
7 Jane Austen, pàgina 7 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial “Bambú”. 
8 Jane Austen, pàgina 176 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial “Bambú”. 
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formen part d’una classe social molt més elevada i adinerada i més aviat 

aquelles relacions només els suposen un obstacle econòmic i, segons Mr. 

Darcy, una degradació i una consciència d’inferioritat. 

En la segona columna, les parelles s’han ajuntat a causa d’una passió o afecte 

fugaç basat en la joventut i les esperances dels membres. Per exemple, al 

capítol XIX del volum III el narrador omniscient diu, referint-se a Mr. Bennet: “El 

seu pare, seduït per la joventut i la bellesa (...), s’havia casat ambuna dona 

d’intel·ligència limitada que, molt poc després de casar-se, havien posat fi a tot 

afecte real per ella.”9 En el cas de la filla petita dels Bennet passa el mateix i les 

necessitats econòmiques acaben d’enderrocar-los. De fet, la noia només volia 

sentir la satisfacció d’haver-se casat abans que les seves germanes, com diu a 

Jane. 

Els matrimonis de conveniència en la novel·la s’ocasionen per diversos motius: 

en el cas de Mr. Collins i Miss Charlotte Bennet, ell busca una dona seguint el 

consell de Lady Catherine i volent donar un bon exemple de l’Església 

Anglicana i ella veu que si no es casa aviat ja no tindrà cap més possibilitat de 

viure còmodament, ja que les dones no podien sobreviure bé sense estar sota 

la protecció d’un home. 

Pel que fa a Miss De Bourgh, Lady Catherine la va prometre amb Darcy per 

conservar la fortuna, el títol i l’orgull de la família Darcy, que tenia les seves 

arrels en l’aristocràcia.  

Finalment, també podem dir que Mr. Wickham va decidir casar-se amb Miss 

Lydia Bennet a canvi de diners, ja que Mr. Darcy va pagar tots els seus deutes 

i, a més Mr. Bennet li va prometre 100 lliures anuals. 

En conclusió doncs, podem dir que els motius del matrimoni varien segons la 

classe social i la situació econòmica de la parella, i l’amor, tot i que avui en dia 

el coneixem com el gran incentiu d’una relació formal, no és sempre l’element 

determinant i pels que el confonen amb l’afecte pot arribar a ser la seva 

perdició. 

 
                                                             

9 Jane Austen, pàgina 217 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial “Bambú”. 



 
Orgull i Prejudici. Del llibre a la pel·lícula 
Treball de recerca de Batxillerat.  

 
42 

 
 

6.4.3. La família i l’honor 

La unitat familiar de les famílies que veiem a Orgull i Prejudici és clarament 

l’única manera d’aconseguir tenir un futur pròsper, tant econòmicament com 

social. De fet, aquesta dependència és encara més evident en les classes 

socials que a surten reflectides a la novel·la, és a dir, en les de classe alta, ja 

que el factor de l’herència ho pot arribar a canviar tot, com per exemple en el 

cas de Mr. Collins, que heretarà les terres dels Bennet i per això les noies 

necessiten trobar un marit ràpidament. 

A part d’aquest element econòmic també n’hi ha un de social i és que per 

presentar-se a un desconegut cal o bé tenir una coneixença en comú o que el 

pare de la família es presenti formalment abans que els altres membres. Això 

es nota amb l’èmfasi que posa Mrs. Bennet en la visita que ha de fer el seu 

marit a Mr. Bingley i també en les maneres descorteses de Mr. Collins en 

presentar-se directament a Mr. Darcy sense anar acompanyat per cap dels 

seus coneguts. 

Pel que fa a l’honor, una família necessita una bona reputació si vol casar les 

seves filles i fer negocis prometedors. Per tant, que Lydia s’escapi amb Mr. 

Wickham sense ser la seva dona suposa un terrabastall per la família Bennet i, 

com Lady Catherine o Mr. Collins diuen, la pèrdua d’aquest honor pot 

desembocar a la solteria permanent de les seves germanes. 

 

6.4.4. L’educació 

Tal com s’ha explicat, a l’era de la Regència l’educació era altament valorada, 

tant l’escolar com la del decòrum. En aquest apartat, però, em centraré en la 

cortesia i la instrucció de les senyoretes, sobretot la de les Bennet. 

Per començar, les Bennet van ser instruïdes per la seva pròpia mare, una dona 

de poques llums, però per sort comptaven amb la biblioteca del seu pare, 

amant de la lectura. No obstant, Lydia i Catherine no compleixen amb els 

requisits dels modals que s’esperen de qualsevol noia perquè no es 

reprimeixen la seva emoció en veure els oficials i viuen dels excessos. Aquesta 

tendència tan semblant a la de la seva mare és justament la que els hi retreu 
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Mr. Dary quan admet els obstacles que li presenta una relació amorosa amb 

Miss Elizabeth Bennet.  

Sobre les seves aficions, Mary és la que assaja més quan es tracta de tocar el 

piano i també dedica molta estona a la lectura, tot i que mai acaba de brillar en 

cap aspecte. Elizabeth també toca el mateix instrument i amb més habilitat però 

no n’és una experta.  

En una conversa a Netherfield, Miss Bingley afirma que una senyoreta perfecte 

hauria de tenir un coneixement exhaustiu de música, de cant, de dibuix i de 

llengües modernes. Al seu torn, Mr. Bingley diu que totes les noies que coneix 

pinten teles, folren mampares i fan moneders de malla. Així doncs, aquestes 

són les qualitats més ben valorades de l’època. 

Com a detall final, Mr. Collins és a l’altre extrem de l’espectre si el comparem 

amb Lydia i Catherine Bennet. Ell és ridículament cortès, fet que demostra la 

seva poca intel·ligència a vegades, i es demostra que tanta ornamentació en 

una conversa només provoca incomoditat per l’oient. 

 

6.4.5. El paper de la dona a Orgull i Prejudici 

Els personatges femenins protagonistes de Jane Austen acostumen a destacar 

per la seva determinació i intel·lectualitat que els allunyen de la submissió. En 

el cas de Orgull i Prejudici, Elizabeth té uns principis clars i fixats i no permet 

que els altres se’n riguin ni que li faltin el respecte. Comparada amb el prototip 

de dona de l’era de la Regència, es mostra més independent – cal tenir en 

compte que a la seva edat rebutjar dos pretendents és arriscat.- i definitivament 

pren algunes pinzellades de la mateixa Jane Austen, com poden ser la seva 

independència i com va rebutjar la mà de Harris Bigg-Wither perquè no 

n’estava enamorada.  

A part del caràcter d’Elizabeth Bennet, cal remarcar tres personatges femenins 

més: Mrs. Bennet, Miss Charlotte Lucas i Lady Catherine. 

La manera d’actuar de Mrs. Bennet està totalment justificada per les seves 

circumstàncies i és un estereotip de mare de l’època: ella busca 

inesgotablement un marit per les seves filles perquè sap que no les podrà 
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mantenir a totes un cop el seu marit es mori i no pot garantir-los un sostre. Per 

tant, el seu entusiasme quan es tracte de conèixer homes és comprensible i el 

fet que deixi que Lydia vagi a Brighton en companyia dels Forster només 

reafirma el fet. 

Miss Charlotte Lucas, altrament, és l’estereotip de la noia conformista i, 

aquesta vegada sí, servil a l’home, de l’era de la Regència. El seu caràcter i les 

seves decisions parteixen de la inseguretat i de la por al destí tràgic que 

l’espera si no es casa aviat. Un cop es canvia el cognom a Collins, 

discretament intenta passar el mínim de temps possible amb ell tot 

recomanant-li que passegi més sovint i reservant-se una sala molt poc 

acollidora. Així doncs, el seu matrimoni de conveniència segurament és un 

exemple d’altres de la Regència, quan l’amor no era essencial. Aquesta idea 

ella mateixa la té molt inculcada com es veu en una conversa amb Elizabeth 

Bennet on li diu que com menys coneguis la teva parella abans de casar-te 

més feliç seràs perquè no li veuràs tants defectes. 

Finalment, Lady Catherine representa la classe alta de la piràmide, la noblesa. 

Els seus aires de grandesa i les ànsies pel control, com també la seva 

impertinència, segueixen les pautes del caràcter de l’aristocràcia. És curiós, 

però, el paral·lelisme que hi ha entre ella i Mrs. Bennet: totes dues són mares i 

volen casar les seves filles sigui com sigui i no permetran que ningú s’hi oposi. 

Per exemple, quan Elizabeth rebutja Mr. Collins, Mrs. Bennet sent una 

frustració immensa, mentre que quan Lady Catherine se n’adona que Elizabeth 

està a punt d’entrar en el cercle familiar casant-se amb Darcy, li ordena que 

deixi estar el seu pla. En general, l’instint maternal les iguala en aquest sentit. 
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6.4.6. Crítica social 

Orgull i Prejudici amaga una crítica social vers la jerarquia de les classes 

socials i els estereotips relacionats amb la dona.  

Sobretot, Austen intenta fer evident l’abisme que hi ha entre la noblesa i la 

gentry mitjançant dos temes en concret: el del matrimoni i el de la riquesa. Els 

personatges que més hi juguen són Lady Catherine, Mr. Collins, Elizabeth 

Bennet i Mr. Darcy. 

La crítica en aquest cas es fa palesa mitjançant dues eines: la ridiculització i la 

impertinència. Per exemple, la ridiculització la trobem en Mr. Collins quan eleva 

i lloa excessivament Lady Catherine utilitzant paraules ensucrades. Aquest  

vocabulari ens demostra la superioritat de la dona i l’abisme que hi ha entre ella 

i la resta de la societat. Pel que fa a la impertinència, Miss Elizabeth Bennet 

trenca tots els esquemes de la jerarquia de classes en contestar a Lady 

Catherine sense sotmetre-s’hi i fins i tot portar-li la contrària en diverses 

qüestions, com poden ser la necessitat d’una institutriu per les seves germanes 

o el seu casament amb Mr. Darcy. Elizabeth intenta igualar-les, ja que creu que 

la moralitat i els principis s’han de defensar en qualsevol situació.  

Sobre el paper de la dona, Austen atorga a Elizabeth la valentia suficient com 

per no témer la solteria. De fet, no tan sols no li té por sinó que la desitja en el 

cas que no s’enamori d’algú. En la seva estada a Rosings Park admet el 

següent: “Quina alegria! Quina felicitat! Adéu a la melancolia i les desil·lusions. 

Què són els homes comparats amb les roques i les muntanyes?”10 

La seva independència és transgressora, completament innovadora i fresca i, 

en contraposició, Charlotte Lucas se la veu descontenta i destinada a un 

matrimoni infeliç sentimentalment parlant. Per tant, Austen dóna una empenta a 

aquesta forma de vida que ella mateixa va tenir i critica la societat per fer de les 

noies unes persones dependents i amb un únic objectiu: casar-se i reproduir-

se.  

 

                                                             

10 Jane Austen, pàgines 146-147 del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida Trias de l’editorial 
“Bambú”. 
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6.4.7. Anàlisi dels canvis respecte els temes a les adaptacions 

Les adaptacions del 1995 i 2005 retraten molt bé els temes descrits i es 

cenyeixen a la novel·la amb precisió. 

No obstant, a la pel·lícula del 2005 s’hi destaca la crítica social, tant pel que fa 

al rol de la dona com a les classes socials. Això es veu reflectit en les 

intervencions desafiants 

d’Elizabeth Bennet a 

Rosings Park, una 

mansió ostentosa molt 

diferent de la seva humil 

casa, com també en 

l’explicació que fa Miss 

Charlotte Lucas sobre 

per què necessita casar-

se: “Not all of us can 

afford to be romantic. I’m 

27 years old and I’ve no money nor prospects. I’m already a burden to my 

parents. And I’m frightened.”11  (En català: “No totes ens podem permetre ser 

romàntiques. Tinc 27 anys i no tinc ni diners ni expectatives. Ja sóc una 

càrrega pels meus pares. I estic espantada”). 

Finalment també s’observa la intenció crítica en un comentari de Mary Bennet 

en el qual es queixa del fet que les dones no puguin heretar. 

En canvi, a la sèrie del 1995 la crítica social no es fa tan evident, sinó que es 

juga més amb el tema dels prejudicis i la família i l’honor.  

Pel que fa als prejudicis, gràcies a les escenes enfocades a Netherfield Park 

veiem el caràcter real dels Bingley i els Darcy i per això comencem  a entendre 

que Elizabeth forma uns prejudicis erronis. La veritat, a més, se’ns va mostrant 

a través dels flashbacks quan se’ns llegeix la carta i les nostres sospites sobre 

la personalitat real dels personatges queden confirmades al desenllaç. 

                                                             

11 Cita de la sèrie “Pride and Prejudici” del 1995. Font:  Pride and Prejudice. Anniversary Edition. Dir: 
Simon Langton. British Broadcasting Corporation (BBC) i Chestermead. 2005. DVD 

Foto de Miss Charlotte Lucas de la pel·lícula del 2005 quan 
anuncia el seu casament a Miss Elizabeth Bennet. 
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Sobre la família i l’honor, el sermó que fa Mr. Collins a les Bennet a casa seva 

demostra la transcendència de la pèrdua de l’honor de la família per culpa de 

Lydia Bennet i la unió indivisible dels seus membres. A més, els diàlegs íntims 

de Miss Elizabeth Bennet i Miss Bennet reforcen la idea que la sinceritat i el 

recolzament són assumptes de família i que de cara a l’exterior s’han de 

mantenir les formes. 

 

6.5. Temps i lloc 

La novel·la succeeix a l’Era de la Regència (1811-1820) i el temps de l’acció és 

d’aproximadament un any i va de tardor a tardor, des de l’arribada a Netherfield 

Park de Mr. Bingley fins al casament de les dues parelles a finals de tardor 

principis d’hivern. Tot i que podem seguir més o menys cronològicament els 

mesos que passen en total gràcies a comentaris dels personatges referent al 

temps de la seva estada en un lloc o les cartes, cert és que l’any mai ens és 

revelat i en aquest aspecte ens hem de guiar pel model de la societat i la seva 

estructura per saber l’època. A més, ni tan sols es fa esment del rei ni de cap 

compositor contemporani o científic que ens pugui guiar en aquest sentit. 

Les accions tenen lloc en diversos espais o ciutats d’Anglaterra: Longbourn, 

Netherfield Park, Meryton i Lucas Lodge a Hertfordshire, Rosings Park i 

Hunsford parsonage a Kent, Pemberly i Lambton a Derbyshire, Brighton a East 

Sussex i Londres a Greater London. També es menciona Newcastle, Irlanda, 

on Lydia i Mr. Wickham van a viure al final de l’obra.  

Quant a les cases de l’era de la Regència, l’estil georgià que les caracteritza 

està basat en l’arquitectura grecoromana i, per tant, hi predominen les línies 

rectes, la simetria i la proporció. 
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Exteriorment, els trets principals són els següents:  

 
 

Pel que fa a l’interior dels habitatges, les cases podien tenir fins a sis plantes i 

la disposició de les habitacions era la següent: 

Distribuïts entre els soterranis, hi havia la cisterna d’aigua, el forn que escalfava 

el pis superior, la cuina i l’habitació de la majordoma. A la planta baixa hi 

trobaven la sala d’estar, un petit saló per la família i el menjador. Seguint la 

mateixa línia, la planta següent tenia una gran sala per ballar, jugar cartes o 

passar l’estona com també tenia el dormitori principal. Si pujaven les escales 

cap a la penúltima planta podien accedir a les cambres dels nens i dels 

convidats. Finalment, a l’àtic hi havia les habitacions del servei. 

Com podem concloure a través del número de sales pensades per acollir tota la 

família i alguns visitants, les famílies de l’època valoraven molt la socialització 

que els permetia establir relacions beneficioses per temes econòmics o socials. 

Foto original extreta de InspectApedia. Modificada. 
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És per aquest motiu que calia mantenir les aparences, per causar una bona 

impressió als que no eren de la família i així assegurar-se el seu recolzament 

quan vinguessin temps difícils. A Orgull i Prejudici, per exemple, notem que 

l’amistat entre famílies com la dels Darcy amb els Bingley o la dels Lucas amb 

els Bennet és molt usual. 

 
6.5.1.Temps i lloc a les adaptacions 

El temps queda inalterat a totes dues adaptacions, tot i que al desenllaç de la 

pel·lícula del 2005 sembla que el fred no acabi d’arribar a Anglaterra. 

Sobre l’espai, els escenaris de les pel·lícules són molt diferents entre si i val la 

pena comparar-los: 

 

Longbourn  
Nom atribuït a la casa dels Bennet 

2005 1995 

Foto de Longbourn a la pel·lícula del 2005, 
representat per The Groombridge Place, Kent. 
Feta per Simon Lawson.  

Foto de Longbourn a la sèrie del 1995, 
representat per Luckington Court, Wiltshire. 
Font: buzzfeed.com / Creative Commons. 

Els seus interiors i la decoració ens 
mostren una família humil i el fet que 
es vegin animals de granja 
freqüentment fins i tot empobreixen la 
família respecte la descripció del llibre. 

La combinació del mobiliari i l’amplada 
de les estances fan que els Bennet es 
vegin com una família benestant de “la 
gentry” i s’entén la possibilitats dels 
matrimonis afortunats. 
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Netherfield 
Nom donat a la casa de Mr. Bingley 

2005 1995 

Foto de Netherfield a la pel·lícula del 2005, 
representat per Basildon Park, Berkshire. 
Font: Flickr: matthewhartley / Creative 
Commons. 

Foto de Netherfield a la sèrie del 1995, 
representat per Edgcote House, 
Northamptonshire. Feta per Ian Rob. 

Mansió d’estil neoclàssic que mostra 
una riquesa exagerada de Mr.Bingley, 
probablement per veure la diferència 
entre una mateixa classe. 

Mansió més modesta que, comparada 
amb Pemberly, és menys 
impressionant. Ens fa veure que Mr. 
Darcy és més ric que Mr. Bingley. 

 
Rosings 

Tal com s’anomena la mansió de Lady Catherine De Bourgh 

2005 1995 

Foto de Rosings a la pel·lícula del 2005, 
representat per Burghley House, 
Lincolnshire. Font: Flickr: xposurecreative / 
Creative Commons  

Foto de Rosings a la sèrie del 1995, 
representat per Belton House, Lincolnshire. 
Font: Flickr: karen_roe / Creative Common. 

Mansió d’estil renaixentista isabelí. 
Representa el poder i la influència 
de Lady De Bourgh en la societat. 

Mansió de l’alt renaixement. Els seus 
jardins ens mostren la riquesa de Lady 
Catherine De Bourgh, tot i que la 
decoració interior és més pobra que a 
la de la pel·lícula del 2005.   
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Meryton 
Poble proper a Longbourn on hi ha la milícia i hi viuen els Philip 

2005 1995 

 
Foto d’un carrer de Stamford, Lincolnshire, 
que representa Meryton a l’adaptació del 
2005. Font: austenonly.com  

 
 
Foto de Lacock Village, Wiltshire, que 
representa Meryton a la sèrie del 1995. Font: 
Flickr: averain / Creative Commons. 

El Meryton del 2005 és molt més 
urbanitzat i té una retirada a l’estil 
georgià. Els carrers sempre estan 
plens de ciutadans i ens mostra una 
vida comercial molt activa. 

El Meryton de 1995 és més rural i 
només se’ns n’ensenya un carrer. A 
més, gairebé no hi ha gent voltant-hi. 

 
Pemberly 

Nom de la casa de Mr. Darcy 
2005 1995 

Foto de Chatsworth House, Derbyshire, 
que representa Pemberly a la pel·lícula del 
2005. Font: flickr: alpharich / Creative 
Commons  

Foto de Lyme House, Cheshire, que 
representa Pemberly a la sèrie del 1995. Font: 
Mike Colvin / Creative Commons Attribution. 

De la mansió de Mr. Darcy se’ns 
mostren sobretot els interiors 
(gravats a Wilton House) amb les 
seves estàtues neoclàssiques. La 
façana d’estil barroc anglès transmet 
la seva estabilitat econòmica i social. 

D’un estil entre el pal·ladianisme i el 
barroc, la sèrie mostra sobretot 
l’exterior de la mansió per tal de veure 
la grandiloqüència de la família Darcy.  
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Un cop observats els edificis, veiem que a la pel·lícula del 2005 s’intenta 

descriure un salt molt gran entre classes o persones de la mateixa classe però 

amb una riquesa diferent. A més, veiem una societat activa econòmicament i 

Meryton és més civilitzat perquè, com ja sabem, Jane Austen no va tractar les 

classes populars, i així es manté el focus de l’espectador a les classes més 

adinerades. 

En canvi, a la sèrie del 1995 no trobem aquest diferència tan accentuada 

excepte en el cas de Pemberly. A més, destaca que l’acció passa a una zona 

rural, ja que a la ciutat la situació deuria estar canviant a causa de la Revolució 

Industrial. 

 

6.6. Estil i l’humor 

Jane Austen era una àvida lectora que llegia tot tipus d’obres, des de les 

novel·les romàntiques (finals del segle XVIII i principis del XIX)  –cal recordar 

que la novel·la anglesa s’inicia amb Robinson Crusoe de Daniel Defoe el segle 

XVIII– fins les del nou gènere gòtic (1790-1820). De fet, com subratlla el llibre 

“Llengua i estil en la narrativa de Jane Austen. Les traduccions al català” de 

Victòria Alsina, ella era una gran admiradora del crític i escriptor Samuel 

Johnson, de l’assagista William Cowper, amant de Shakespeare i coneixia la 

poesia de Walter Scott i Lord Byron.  

No obstant, en la seva obra concretament trobem característiques del 

romanticisme, com poden ser l’anàlisi detallada dels sentiment o la introspecció 

dels personatges. A més, sempre hi ha un moralisme persistent darrere de la 

seva conducta. Per finalitzar, el narrador no és objectiu sinó que, sense ser-ne 

conscients, ens fa inclinar cap a preferir un personatge enlloc d’un altre a través 

de l’elecció d’un vocabulari precís en les descripcions i la combinació d’estils 

que comentaré més endavant. Per posar un exemple, la majoria de lectors 

senten aversió per Mr. Darcy fins que Miss Elizabeth Bennet canvia d’opinió.  

D’altra banda, Jane Austen viu la transició cap al realisme i és evident en totes 

les seves novel·les. En primer lloc, l’argument té una intenció crítica, en aquest 

cas referint-se al paper de les dones i les classe socials, com també retrata i 
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descriu l’època amb precisió. Un altre punt a destacar és la importància dels 

personatges femenins en la seva obra i un interès per la psicologia. 

Orgull i Prejudici comparteix totes les característiques esmentades prèviament 

juntament amb l’elegància pròpia de l’escriptora i la ironia subtil que moltes 

vegades es perd en la traducció al català però que és visible en el text original. 

De fet, Victòria Alsina comenta que aquest recurs literari és totalment subjectiu i 

que, per aquest mateix motiu, els traductors i lectors poden veure’n allà on no 

n’hi ha o a l’inrevés.  

Com a tècnica narrativa important, hi trobem la combinació de diversos tipus de 

narració que justament són els que ens fan agafar prejudicis i perjudicis. El 

narrador és extern i omniscient i mitjançant el discurs indirecte lliure ens 

transmet les opinions dels personatges.  

Finalment, l’humor que caracteritza Orgull i Prejudici és una barreja del 

sarcasme i la ironia típics de l’humor anglès i un sentit de l’humor basat en 

l’absurditat i l’exageració o la ridiculització. 

A continuació veurem alguns exemples12 de cada cas: 

a) Humor basat en la ironia o el sarcasme, representat per Mr. Bennet 

principalment, tot i que Miss Elizabeth Bennet també l’utilitza sovint: 

“Mr. Bennet: Ja pots donar-ho per fet, estimada: quan n’arribin vint (de 

joves de quatre mil lliures anuals), els aniré a visitar tots.” 

“Mr: Bennet: Bé, estimada, (...) si la teva filla tingués un atac greu, si 

s’hagués de morir, seria un consol saber que tot ha estat per entabanar 

el senyor Bingley i seguint les teves ordres.” 

“Miss Elizabeth Bennet: T’ho agraeixo per la part que em toca (...) però 

la teva manera de trobar marit no m’agrada especialment.” 

b) Humor absurd, que surt en menys mesura: 

“Mrs Bennet: (...) Lydia, filla: encara que siguis la petita, m’inclino a 

pensar que el senyor Bingley ballarà amb tu al pròxim ball. 
                                                             

12 Jane Austen, pàgines 9, 34, 287, 12,35, 102 i 103  del llibre “Orgull i Prejudici” traduït per Margarida 
Trias de l’editorial “Bambú”. 



 
Orgull i Prejudici. Del llibre a la pel·lícula 
Treball de recerca de Batxillerat.  

 
54 

 
 

Lydia: Ah! No em fa gens de por (...) perquè, encara que sigui la petita, 

sóc la més alta.” 

c) Humor basat en l’exageració o el ridícul, que es centra en les figures de Mrs. 

Bennet, Mr. Colins, Sir William Lucas i Mr. Hurst: 

“El senyor Darcy va dir poca cosa, i el senyor Hurst res de res. El primer 

es debatia entre l’admiració de l’esplendor que l’exercici físic li havia 

atorgat al cutis i els dubtes sobre les raons que l’havien impulsada a fer 

tota sola un viatge tan llarg. L’altre només pensava en el seu esmorzar.” 

“Mr. Collins: (...) i en tercer lloc, i potser ho hauria d’haver mencionat 

abans, que és el consell i la recomanació de la nobilíssima dama la qual 

tinc honor d’anomenar patrona. Dues vegades s’ha dignat a donar-me la 

seva opinió ( i també sense haver-li sol·licitada!) sobre aquest 

assumpte.” 

 

6.6.1.Diferències en l’estil i l’humor de les adaptacions  

L’estil és una de les principals diferències entre les dues adaptacions. Mentre 

que la pel·lícula accentua les característiques romàntiques, la sèrie del 1995 és 

més realista. 

Concretament, la pel·lícula del 2005 utilitza una lluminositat i uns colors càlids 

(verds caqui, grocs ataronjats, beixos i colors curs)  que, juntament amb una 

banda sonora suau on predomina el piano, ens transmeten una sensació de 

calma i ens fan involucrar més en la història. A més, aquest tipus d’ambient fa 

que ens sentim com si al llarg de la pel·lícula ens anéssim despertant fins 

conèixer la veritat i allunyar-nos dels prejudicis. 

Un altre aspecte interessant és com s’enllacen les escenes entre elles: en 

diversos casos s’utilitza la “Betsy”, una serventa que treballa a Longbourn, per 

veure què està passant entre els personatges  que es troben en diverses 

estances. Un altre element que marca el pas del temps és el gronxador on Miss 

Elizabeth fa voltes i que en cada volta hi veiem una estació de l’any diferent. 
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Pel que fa a l’humor, es dóna una importància especial a l’exageració o 

ridiculització dels personatges i introdueix l’humor basat en insinuacions 

sexuals. Ambdós tipus van lligats amb jocs de paraules. Alguns exemples són: 

a) Humor basat en l’exageració o ridiculització dels personatges: 

“Mr: Bingley: It is a pleasure that she’s here, being ill.” (En català: és tot 

un plaer que sigui aquí, estant malalta). 

“Mr. Collins: [Many] have complemented me on my lightness of foot.” (En 

català: molts m’han elogiat gràcies a la lleugeresa dels meus peus). 

“Mrs Collins: Has de pig escaped again?” (En català: El porc s’ha tornat 

a escapar?). 

“Mrs Bennet: Mr. Collins has proposed to Lizzie but she vowed she will 

not have him and now the danger is: Mr. Collins may not have Lizzie!.” 

(En català: Mr. Collins s’ha declarat a Lizzie, però ella jura que no 

l’acceptarà i ara el perill és: Mr. Collins potser no voldrà Lizzie!) 

b) Insinuació sexual: 

“Mr Collins: I have in view those objects which are only to be obtained by 

intercouse...” (En català: tinc en ment aquells objectius que només es 

poden aconseguir a través de les relacions sexuals...). 

En canvi, com que la sèrie del 1995 vol ser tan realista com sigui possible, la 

imatge no s’altera amb filtres càlids i la imatge resulta freda, característica que 

concorda amb el temps meteorològic de la zona.  

A part, en la vestimenta de les Bennet es veuen blancs contínuament, mentre 

que Miss Bingley, que és més rica, utilitza vestits verds i marrons a les festes a 

més de portar plomes.  

Aquest cop, els canvis d’escena solen indicar-se a partir de la imatge d’un 

carruatge (on hi viatge algun dels personatges) o bé d’un cavall, per indicar 

l’energia de l’obra. 

Per acabar, l’humor que afegeixen no consisteix tan en diàlegs sinó en imatges  

o detalls visuals. No obstant, com a la pel·lícula del 2005, consisteix en 
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insinuacions sexuals i la ridiculització dels personatges. A continuació, en 

veiem uns exemples: 

a) Ridiculització o hipèrbole:  

- Al ball de Netherfield, els gossos borden mentre Mary Bennet canta. 

- Mr. Collins presumeix d’un armari de casa seva (Hunsford personatge) 

que Lady Catherine va suggerir reformar. 

 

b) Insinuació sexual: 

-La Lydia surt en roba interior al passadís i es troba directament amb Mr. 

Collins, que s’horroritza mentre l’altra riu com una boja i llavors li explica 

la situació a la seva germana. 

 

6.7. Estructura del llibre 

6.7.1. Estructura externa 

Originalment i encara en moltes edicions, Orgull i Prejudici divideix 61 capítols 

en 3 volums.  

Volum I: Des que Mr. Bingley arriba a Netherfield, passant pel ball a 

l’assemblea de Netherfield, l’aparició de Mr. Collins juntament amb la seva 

elecció d’esposa, la coneixença de Mr. Wickham, el ball de Netherfield i acaba 

amb el desengany de Jane Bennet en veure marxar els Bingley. 

Volum II: Comença amb la invitació de part dels Gardiner perquè Jane Bennet 

se’n vagi amb ells a Londres, continua amb l’estada de Miss Elizabeth a 

Rosings Park, la declaració denegada de Mr. Darcy, la seva carta on s’explica 

tota la veritat i, finalment, com Lydia és convidada a Brighton. 

Volum III: Va des de l’estada de Miss Elizabeth Bennet a Pemberly, procedida 

per l’anunci de la desgràcia de Lydia i la seva resolució, la boda dels anteriors, 

l’inici del prometatge de Mr. Bingley i Miss Bennet, la visita de Lady Catherine a 

Longbourn fins la declaració de Mr. Darcy i el casament de les dues parelles. 
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6.7.2. Estructura interna 

A grans trets, la introducció, el desenvolupament i el desenllaç segueixen la 

divisió externa de la novel·la. 

La introducció és al volum I, on es presenten tots els personatges principals i 

els conflictes: el pròsper futur de Mr. Bingley i Jane Bennet que s’interromp 

sobtadament, l’interès de Mr. Darcy per Miss Elizabeth Bennet i, alhora, el 

menyspreu de la noia i, finalment les intencions de casament de Mr. Collins.  

El desenvolupament o nus, al volum II, ens ensenya com evolucionen els 

sentiments de Jane, Elizabeth i Mr. Darcy pel que fa a les seves relacions 

amoroses. Jane es mostra desanimada i promet que s’ha oblidat de Mr. 

Bingley, Mr. Darcy s’enamora completament de Miss Elizabeth Bennet i ella no 

el correspon de cap manera. Malgrat tot, la carta de Mr. Darcy on refuta tots els 

arguments que Elizabeth defensava en rebutjar-lo és el clímax de la història i la 

veritat sobre el caràcter de Mr. Wickham queda revelada. A més, la noia 

comprèn els motius de Mr. Darcy per allunyar Mr. Bingley i Miss Bennet i, en 

fer-ho, comença a agafar-li un afecte que desembocarà a amor. 

El desenllaç pertany al volum III, on es resolen tots els conflictes plantejats a la 

introducció i s’acaba amb els casaments predits.  

Altrament, dins d’aquest esquema hi ha petites accions que succeeixen només 

en un sol volum, com per exemple l’atracció de Miss Elizabeth Bennet per Mr. 

Wickham al volum I o el casament de Mr. Collins i Miss Charlotte Lucas també 

en el mateix volum. 

  



 
Orgull i Prejudici. Del llibre a la pel·lícula 
Treball de recerca de Batxillerat.  

 
58 

 
 

7. Percepció actual 
Actualment, Orgull i Prejudici és reconegut com un dels llibres més destacats 

de la literatura universal i, en conseqüència, té un gran renom entre la població 

a nivell mundial, encara que a Anglaterra i Estats Units d’Amèrica és on té més 

admiradors, fet molt lògic ja que és llegint l’obra en la seva llengua original com 

es pot apreciar la seva riquesa. 

Així doncs, a Anglaterra mateix hi ha museus que volen conservar les obres de 

Jane Austen o encara més, ressuscitar l’Era de la Regència. Per exemple, a 

Bath hi ha The Jane Austen Centre que ofereix activitats molt variades, des de 

visites al seu museu fins a festivals cada setembre ambientats en l’època.  

A més, hi ha fòrums on es discuteixen temes relacionats amb les seves 

novel·les arreu del món. Verbigràcia, hi ha El Salón de Té de Jane Austen a 

Espanya, Jane Austen Board a Alemanya o Jane Austen Forum a Itàlia.  

Pel que fa a la seva repercussió literària, hi ha hagut diversos intents de fer una 

seqüela d’Orgull i Prejudici però Second Impressions d’Ava Farmer ha estat la 

que s’ha guanyat la simpatia dels crítics.  

D’altra banda, els lectors que troben a faltar erotisme a l’obra han escrit les 

seves pròpies versions i algunes han estat publicades. Per començar, hi ha 

títols com el de Pride and Promiscuity: The Lost Sex Scenes of Jane Austen 

(2008) o el de Pride/Prejudice: A Novel of Mr. Darcy, Elizabeth Bennet and their 

forbidden lovers (2010). No cal recordar, a part, que el personatge i la 

personalitat de Mr. Darcy van ser una de les inspiracions de 50 Shades of Grey 

de E.L. James i justament d’aquest fet en surt la novel·la Fifty Shades of Mr. 

Darcy (2012) de William Codpiece Thwackery, una paròdia.  

També s’han fet variacions del llibre com ara Pride and Prejudice and Zombies 

(2009) de Seth Grahame Smith o El diari de Bridget Jones (1996) de Helen 

Fielding. 

Per acabar, a partir de l’enquesta13 que he realitzat a 130 persones d’arreu 

d’Espanya podem afirmar que Orgull i Prejudici és una novel·la coneguda, ja 

que el 62,31% dels enquestats l’ha llegida. A més, les adaptacions del 1995 i 
                                                             

13Enquesta disponible a l’annex. 
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del 2005 són valorades positivament, encara que la del 1995 és considerada 

millor. Sobre els gustos del públic en relació al món de les adaptacions en 

general, la fidelitat a l’argument del llibre, la interpretació dels personatges i la 

conservació de l’estil de l’escriptor són prioritaris. Per contra, els efectes 

especials no són tan importants com tampoc ho són les possibles innovacions. 

És curiós, però, que tot i pensar que la fidelitat a l’argument és un factor 

indispensable per una bona adaptació el 60% dels enquestats creu que afegir 

escenes en el cas d’una sèrie pot ser arriscat però enriquidor. 

Finalment, la majoria dels participants confien que Jane Austen continuarà sent 

popular d’aquí 100 anys. 
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8. Conclusió 
Com hem pogut veure, Orgull i Prejudici de Jane Austen reflecteix la vida 

quotidiana de la gentry a Anglaterra durant l’Era de la Regència i totes les 

seves preocupacions econòmiques, sentimentals i socials. Les dues 

adaptacions estudiades reprodueixen fidelment aquesta part de la societat 

juntament amb l’estil elegant de l’escriptora i un toc d’humor. Així i tot, hi ha 

diferències fonamentals entre aquestes dues versions. 

A la pel·lícula del 2005, hi veiem una simplificació de la novel·la bastant evident 

i justificada sobretot per la falta de temps i la voluntat de centrar l’atenció de 

l’espectador en una acció. Hi predominen l’amor platònic i els trets romàntics de 

l’obra, com també la crítica social i la reivindicació del paper de la dona gràcies 

a l’accentuació de la independència de Miss Elizabeth Bennet. 

En canvi, la sèrie del 1995 obté un resultat més complert i gràcies a diverses 

tècniques narratives juga amb el món dels prejudicis. En general, la descripció 

de la societat és més àmplia, fet possible a causa de la disponibilitat de més 

temps. Una novetat curiosa és la de la introducció d’un aire més sensual que 

respon a la demanda del públic. 

Un altre dels canvis més importants en totes dues adaptacions és el de 

l’exageració de l’humor basat en la ridiculització i bromes sexuals, encara que 

subtils. 

Així doncs, l’objectiu principal s’ha aconseguit: detectar i justificar els canvis i 

veure si s’ha modificat algun aspecte de l’obra per adaptar-la a la societat 

actual.  

Tanmateix, penso que alguns apartats del treball requereixen una investigació 

més profunda. Per exemple, m’agradaria haver perfeccionat més el tema de les 

enquestes, ja que algunes dades eren poc representatives i van haver de ser 

descartades. Seguint el mateix fil, seria interessant conèixer més a fons quina 

és la influència de Jane Austen a Espanya i quin tipus de lectors espanyols 

atreu. 

Per acabar, m’agradaria donar les gràcies a totes les persones que han fet 

possible la realització d’aquest treball, que a nivell personal m’ha aportat nous 
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coneixements, m’ha despertat la curiositat per nous horitzons i ha reafirmat la 

meva fascinació per la cultura, la llengua i la literatura anglesa. 

A Joan Mitjavila Gubieras, que m’ha proporcionat la meravellosa oportunitat 

d’anar a Anglaterra i visitar diversos espais relacionats amb el món de Jane 

Austen, com també m’ha deixat material útil pel treball i a Martí Mitjavila Casals 

per fer-me costat durant el viatge. 

A Deborah Moggach per concedir-me la meravellosa oportunitat de fer-li una 

entrevista.  

A la meva tutora del treball, per tota la dedicació i l’esforç i per animar-me a 

millorar constantment. 

Finalment, als meus pares, que m’han recolzat i m’han aconsellat en els 

moments de dubte. I a totes les persones que han fet que el meu treball s’anés 

arrodonint i que la meva il·lusió es mantingués constant.  
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