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Un veí nou

El cel era blau i límpid, i uns tebis rajos de sol acaronaven l’extensa

campanya anglesa. Tornant d’una

llarga passejada, l’Elizabeth Bennet es
va estrènyer al pit un pomet de flors
silvestres que acabava de collir i va

pensar com li agradaven les olors i els
colors del poblet de Longbourn en
aquella estació.
Després va observar la casa on havia nascut
i crescut, i on feia gairebé vint-i-un anys que vivia amb
els pares i les seves quatre

germanes. Mentre recor-

ria el caminet d’entrada, la noia es va imaginar amb un
9
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somriure el que trobaria a l’altre costat de la porta: el
seu pare estaria encauat a la biblioteca per fugir de la

xerrameca de la seva esposa i de la Kitty i la Lydia, les

filles més petites i mogudes; la tercera filla dels Bennet,
la Mary, estaria capficada en els seus estudis, als quals
es dedicava amb voluntat i constància, indiferent a la
xerrera de les germanes petites. Per acabar, l’Elizabeth
es va imaginar la seva

germana gran, la Jane, as-

seguda al costat de la finestra amb la mirada fixa ara en

les pàgines del llibre que tenia a la falda, ara en el panorama familiar del

JARDÍ.
Però així que
va entrar per
la porta, l’Elizabeth es va
adonar que la

imatge

que

havia creat amb
la seva fantasia
no es corresponia
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gens amb la realitat: a casa seva regnava una inespera-

da i alegre confusió.

—Ai, Lizzy, corre, corre, segueix-me! Jane! Mary!
Kitty! Lydia! Veniu vosaltres també! —va exclamar la
senyora Bennet, que es dirigia tota apressada a la biblioteca. Així que hi va entrar, va anunciar al seu
marit—: Estimat, m’acaben de donar una notícia

meravellosa: Han llogat la finca de Netherfield, i vols saber a qui?

Sa

pS

,
què

eStimat?
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El senyor Bennet va respirar, resignat:

— Estimada, tant se val què et respongui, estic convençut que m’ho diràs igualment.

La senyora Bennet no va fer cas del comentari del seu
marit i va prosseguir, fora de si de l’alegria:
—Aviat es traslladarà a Netherfield un jove del Nord:
es diu Bingley, és molt ric i és solter... Ai, quina gran
sort per a les nostres filles!

El senyor Bennet, que havia entès perfectament les intencions de la seva esposa, va decidir fer-la empipar
una mica:
—Les nostres filles? Què hi tenen a veure les nostres
filles amb el tal senyor Bingley?
—Estimat, com pot ser que no ho entenguis? És evident! Espero que es casi amb una d’elles!
L’Elizabeth va fer una rialleta: semblava que la seva
mare no tingués cap altre objectiu a la vida que veure
casades les seves filles amb un marit de l’alta societat!
—Escolta, mama, potser valdria més esperar a conèixer aquest jove per assegurar-nos que es vol casar —li
va comentar la noia.
12
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—Quina ximpleria, és clar que es vol casar! —va replicar la senyora

Bennet—. I és per això que el vostre

pare li haurà de fer una visita tan bon punt s’hagi instal·lat, així ens el podrà presentar!
El senyor Bennet, que es divertia molt

fent la guitza

a la seva esposa amb aquest tema, va afegir:
—Em sap greu decebre’t, estimada, però no tinc cap
intenció d’anar a visitar el tal senyor Bingley!
La senyora Bennet es va ventar amb la mà, acalorada
per la

discussió:

—Ho sabia! Sempre m’ho fas, això! Et diverteix posar-me pals a les rodes! Ai, els meus pobres nervis!
Mentre prosseguia la picabaralla entre els seus pares,
l’Elizabeth i la Jane es van fer una mirada còmplice.
Tant se valia què desitgés la seva mare per al seu futur,
elles nomes es casarien per un motiu: l’amor!

Van passar uns quants dies i el disgust de la senyora
Bennet anava en augment. En realitat, el senyor Bennet
ja havia decidit presentar-se a donar la benvinguda al
nou veí en qualitat de cap

de família, però s’havia

estimat més no dir-ho a l’esposa ni a les filles.
13
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I un vespre, quan la família s’havia reunit a la sala d’estar, la senyora Bennet va exclamar:
—Ai, Kitty, para de

tossir constantment! Ja en tinc

prou amb el teu pare per posar-me nerviosa!
—No ho faig expressament! —va protestar la Kitty, picada.

—La teva mare té raó, Kitty, tu sempre tusses a posta
—va bromejar el senyor Bennet abandonant la lectura
del diari. Després es va dirigir a l’Elizabeth, que en
aquell moment estava ocupada retocant un capellet, i

va dir—: És molt bufó, Lizy, potser li agradarà al senyor Bingley...
La Lydia, des del sofà on mandrejava amb les seves
germanes, va remugar:
—Com ho podrem saber... si no el coneixerem?!
En sentir aquelles paraules, la senyora Bennet es va enfurismar:
—Ja n’hi ha prou d’esmentar el senyor Bingley! N’estic
tipa!
—Em sap greu —va observar el senyor Bennet, divertit—. Si ho hagués sabut, aquest matí no l’hauria anat
a visitar!
14

T2_0010254649 Orgull i prejudici 009-207.indd 14

27/1/20 13:08

O h,

ViSca

T2_0010254649 Orgull i prejudici 009-207.indd 15

quina gran nOtíc
ia!

!

27/1/20 13:08

Orgull i prejudici

—Oh, senyor Bennet! Quina gran notícia! —va exclamar sorpresa la senyora Bennet, que de seguida va començar a fantasiejar amb el següent ball, on les se-

ves filles adorades coneixerien aquell solter tan ric.

—M’imagino que haureu de parlar de moltes coses,
per tant us deixo soles —els va anunciar el senyor
Bennet, que va plegar el diari i es va alçar de la butaca. Però abans de marxar va afegir amb una rialle-

ta—: I ara, Kitty, aprofita que la teva mare està de bon

humor per tossir tant com vulguis!

16

T2_0010254649 Orgull i prejudici 009-207.indd 16

27/1/20 13:08

