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IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    
    
Jane Austen (Steventon,1775-Winchester,1817) fou la setena dels vuit fills d’una 
modesta família terratinent anglesa. Educada a la rectoria del seu pare i 
posteriorment en una escola per a senyoretes, Austen va crèixer sempre en un 
entorn en què la literatura i altres formes culturals eren molt presents. Això ens fa 
pensar que la seva afició per la lectura i l’escriptura va ser molt primerenca i, gràcies 
al ferm recolzament familiar, va acabar dedicant-se a la literatura professionalment. 
Els darrers anys de la dècada de 1790 foren els més productius de l’escriptora, a 
banda de les obres de joventut, és quan crea Sense and Sensibility, Pride and 
Prejudice i Northanger Abbey.  

El 1800 la jubilació del pare fa que la família es traslladi a la població de Bath, però 
la seva mort deixa Jane Austen i la seva família en una difícil posició econòmica que 
provocarà un nou trasllat. Establerta finalment a Chawton, Austen tindrà temps 
d’escriure tres novel.les més abans d’emmalaltir i morir amb 41 anys. 
 
La present guia de lectura té l’objectiu d’apropar-vos a l’obra de Jane Austen, fent 
especial esment a Orgull i Prejudici que va publicar-se el 28 de gener de 1813. 
L’obra doncs, ha fet 200 anys i de fet, podem dir que estem visquent la dècada dels 
bicentenaris, ja que des del 2011 i fins el 2018 les altres obres d’Austen també han 
celebrat o celebraran el 200 aniversari de la seva publicació. 



  

 

    

Llibres de JaneLlibres de JaneLlibres de JaneLlibres de Jane A A A Austenustenustenusten    

Les 6 novel.les de Jane Austen són similars. Una primera lectura, ràpida i poc 
atenta, ens farà llegir històries romàntiques de prometatges i casaments però, si 
rasquem una mica la pàtina rosada, trobarem altres aspectes que situen les obres 
d’Austen en la transició de la literatura anglesa cap al Realisme.  
Austen, bona observadora de la seva època, ens deixa un conjunt d’obres on podem 
trobar una crònica dels usos socials i convencions de finals del segle XVIII i inicis del 
XIX en uns ambients interiors i uns entorns rurals que l’autora coneix de molt a prop. 
Amb un estil de subtil ironia i dialèctica enginyosa denúncia i critica una època i uns 
costums, utilitzant unes protagonistes a qui fa adoptar unes actituts que omplen les 
obres de contemporanietat. Potser per això són llibres que han esdevingut clàssics i 
que són llegits tant per adolescents com per adults. 
 
Entre novel.les publicades, inacabades i obres de juventut, podem dir que tot i tenir 
una vida relativament curta, l’obra que tenim d’Austen ens indica que amb més 
temps, hauria estat una escriptora prolífica. Per sort, les seves novel.les no tenen 
barreres de temps i fa 200 anys que es van llegint, se’n fan pel.lícules, obres de 
teatre, musicals, i compta amb grups de fans i festivals.  
Podeu trobar tot el llistat dels llibres a l’entrada que l’autora té a la Viquipèdia, i tot 
seguit us citem les obres que trobareu a les biblioteques. 

 

Novel.les 
 

Sense and Sensibility (1811) Les emocions portades a l’extrem 
enmig del camp anglès. 
Seny i sentiment/Sentit i sensibilitat. Sentido y sensibilidad /Juicio y 
sentimiento, tot depén de la traducció que llegiu, és la història de 
dues germanes d’actituds contraposades, l’una tota seny i l’altre 
tota sentiment, però que les porten al mateix resultat: perdre 
pretendents.  Compartir la penúria amorosa serà el punt que les 
unirà i farà que comencin a comprendre’s. Relaxaran les seves 
postures deixant pas a la reaparició de l’amor?  



  

 

Pride and Prejudice (1813) La primera impressió sempre és la que 
compta...o no?  
Orgull i prejudici o “el llibre sense el qual la nació no pot viure”, 
segons una enquesta de la BBC l’any 2003.  
Per què? Doncs per què hi ha una dona, dos homes, i ningú és el 
que sembla.La protagonista, Elizabeth Bennet, és la segona de cinc 
germanes, la mare de les quals està obssesionada en trobar-los un 
bon marit. Justament, acabar d’arribar a la contrada un solter ric i 
amb amics. És evident, que hi haurà rebombori! Mentre la germana 
d’Elizabeth i el senyor Bingley estan cada cop més aprop, sembla 
que ella i el senyor Darcy tinguin tanta força en atraure’s com en 

repel.lir-se.  
 
 

Mansfield Park (1814) L’amor no es per fer comèdia.  
Mansfield és una mansió aristocràtica on viuen els Bertram. Els joves 
d’aquesta família són tant enlluernadors que la seva companyia és 
motiu de disputa entre les famílies del veïnat. Apartada de tot aquest 
entorn de riquesa, oci i vanitat creix Fanny Price fins que els seus 
oncles l’acullen a la mansió. Allà, llevat del seu cosí Edmund, ningú 
la té en consideració i des del silenci Fanny observa el joc de 
tothom.   
Als anys 50, Nabokov va enamorar-se de Jane Austen amb aquesta 
novel.la, que va incloure en el seu Curs de literatura europea. 

 

Emma (1815)  Amb el cor no s’hi juga. I és que Emma té molta traça 
en posar-se en la vida de les seves amistats i preparar-los el camí 
per tal que acabin enamorats i casats. Però a ella d’això del 
matrimoni que no n’hi parlin. Ella és feliç manipulant els sentiments 
dels altres i pensant que crea unes relacions estupendes però també 
crea confusions i malentesos que converteixen el seu teixit en una 
teranyina que amença en atrapar-la. 

 

 

 



  

 

Northanger Abbey (1818, pòstuma) Aquesta novel.la és la història 
d’una lectora de narrativa gòtica, gènere del qual se’n fa paròdia. 
Catherine, la protagonista és convidada a passar una temporada 
en una casa de camp, on és tinguda erròniament per la rica 
hereva d’una fortuna. . Una jove fantasiosa que descobreix la vida 
i l’amor a base de desenganys i de la relació entre il.lusió i 
realitat. 

 

 

 

Persuasion (1818, pòstuma) Actuar amb sentit del deure, a 
contracor.  Viure en un entorn on l’ordre social té molt de pes, fa 
que la protagonista d’aquesta història, persuadida pels del seu 
voltant, renunciï a un compromís i per tant al seu amor.  Quan 
aquest retorna al cap d’uns anys convertit en capità d’un vaixell, i 
per tant amb una posició, hi haurà una segona oportunitat per a la 
persuació o per un destí feliç? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Obres de joventut 
 
Amor i amistat (1790) Narra les peripècies d’unes joves que, 
rebutjant el matrimoni, es revolten contra les expectatives 
familiars i les convencions de l’època. L’edició que podeu 
trobar a les biblioteques es publica juntament amb Les tres 
germanes i en les dues novel.les ja podem veure a l’Austen que 
es consolidarà en les seves obres posteriors. 

Mi querida Cassandra En aquesta altra obra de joventut, 
trobarem una paròdia de les novel.les melodramàtiques i 
sentimentals que eren populars en aquella època. 

El Castillo de Lesley y otras historias de juventud Editada per El 
Funambulista el 2008. 

 

Inacabades 

Sanditon L’Editorial Alba en té una edició de Persuasió del 2012 on afegeix aquesta novel.la. 
El manuscrit original, de 1817, s’anomewnava The Brothers i constava d’11 capítols. La 
seva família el va rebatejar amb el nom que en coneixem i altres autors s’ha atrevit a 
continuar la història. 

Los Watson La novel.la va acabar-la una neboda de l’autora i podeu trobar-ne una edició del 
2006 a l’editorial Alba que hi va afegir la novel.la curta Lady Susan, que tot i ser escrita del 
1794 no va publicar-se fins el 1871. 

 

    

    
    
    
    
    
    



  

 

Llibres infantilsLlibres infantilsLlibres infantilsLlibres infantils i juvenils i juvenils i juvenils i juvenils    
    
En aquesta secció us volem destacar els llibres destinats als més petits de casa. 
Les dues col.leccions que us presentem són d’editorials especialitzades en llibres infantils i 
juvenils que apropen els grans clàssics i les grans obres de la literatura als menuts.  
 

D’una banda, a l’editorial canadenca 
http://www.simplyreadbooks.com/,  trobem  
Cozy classics (http://mycozyclassics.com) la línia de l’editorial on 
podeu trobar llibres de pàgines de cartró, que els bessons Holman i 
Jack Wang han ideat simplificant el text a paraula-concepte i creant 
il.lustracions delicioses fetes amb feltre. A més d’Orgull i prejudici, 
també podeu trobar-hi Emma de la mateixa Austen o altres títols com 
Les aventures de Tom Sawyer, Oliver Twist o Guerra i pau, entre 
d’altres. 

                        
    

Little Miss Austen, proposa la mateixa idea que l’editoral anterior 
però sintetizant extraordinariament  la narració en contraris.  
Una sèrie de l’editorial estatunidenca http://www.gibbs-
smith.com/BabyLit--C1347.aspx , que també té Little Master 
Shakespeare, Little Master Carroll, Little Miss Brönte entre les 
seves publicacions.  
A les biblioteques de Girona podeu trobar exemplars d’aquesta 
darrera editorial. 

 
També volem fer esment de les edicions per al públic juvenil.  
A la col.lecció de Clàssics Universals de l’Editorial Bambú, podem afegir l’edició d’enguany 
d’Anaya que ha reeditat Orgullo y Prejuicio dins de Tus libros 

 

 

 

 

 

 

    
    



  

 

Segones partsSegones partsSegones partsSegones parts    
    
Orgull i prejudici és un llibre que no s’acaba amb l’últim punt que va escriure Janes 
Austen, i la història que s’hi narra tampoc. A continuació us presentem unes quantes 
segones parts d’Orgull i prejudici.  La majoria d’aquestes obres no estan traduïdes ni 
al català ni al castellà i no les tenim a les biblioteques, en cas contrari us ho 
indiquem. De totes maneres si teniu ganes de llegir-les, les podeu trobar en e-book. 
 
 
    

Longbourn de Jo baker  
Longbourn és el nom de la casa de la família Bennet. Una casa de la 
qual Austen només ens en mostra una part. Jo Baker, l’autora 
d’aquesta novetat editorial, es queda a casa dels Bennett i n’explica 
la seva història però focalitzant-la en els criats i les donzelles. Fa 
parlar els que no diuen res en la novel.la d’Austen, i totes les 
crítiques que hem llegit sobre aquest llibre, indiquen que val la pena 
escoltar-los. El trobareu traduït en català i castellà com Les ombres/ 
Las  Sombras de Longbourn. 
 

 
 

 
Death comes to Pemberly de P.D. James.  
L’autora ens trasllada uns quants anys després del final de la 
novel.la de Jane Austen i ens explica com ha continuat la història 
dels protagonistes després de casar-se i els veurem embolicats en 
un cas d’assassinat. La BBC ja està preparant-ne la sèrie de 
televisió. Han començat el rodatge aquest estiu. Mentrestant la 
podeu trobar a les biblioteques en la seva traducció al castellà. 
 

 

 

 



  

 

Pride and Prejudice and Zombies de Seth Grahame-Smith. Us 
imagineu la novel.la de la regència, amb atacs de zombis pel mig 
de la narració? En aquesta història el que val la pena, més que ser 
guapa o intel.ligent, és ser una dona entrenada en matar zombis. 
Doncs aquesta és la proposta de l’autor americà, que a part 
d’escriure (o reescriure) novel.les, es dedica a fer guions i produïr 
pel.lícules i productes televisius. La novel.la publicada el 2009, ha 
de fer el salt a la gran pantalla però el projecte no acaba de reeixir, 
tot i que enguany sembla que s’està confirmant. El que si que té és 
preqüela (Pride and Prejudice and Zombies: Dawn of the Dreadfuls) 
i seqüela (Pride and Prejudice and Zombies: Dreadfully Ever 

After),ambdues escrites per Steve Hockensmith. Podreu trobar les 
novel.les a les bibliteques en la seva traducció al castellà. 
 
 

The Pemberly Variations és una sèrie de novel.les d’Abigail 
Reynolds.  
A cadascuna d’elles, explora línies argumentals a partir de la 
novel.la original. Són histories per les persones que llegeixin Orgull i 
Prejudici i no en tinguin prou. Per satisfer la seva necessitat de voler 
saber més coses sobre els protagonistes. Atenció que aquest 
desembre surt la nova entrega, la número 18 si no ens hem 
descomptat: The Darcys of Derbyshire. 
 
 

 
 

Austenland de Shannon Hale. Aquesta novel.la explica una història 
que, comptant que hi ha molt friqui voltant per aquests móns de 
Déu, podria ser ben real. Imagineu-vos una noia d’uns 30 anys, 
obssessionada amb el personatge de Mr. Darcy de la sèrie de la 
BBC, i una tieta que, coneixent el seu secret, quan mor li deixa una 
herència molt particular: un viatge a un parc temàtic on pot viure 
estil regència i recrear la història d’Orgull i Prejudici per intentar 
trobar un Mr. Darcy real. Una Janes Austen’s experience amb tots 
els ets i uts. No intenteu negar-ho, sabem que voldrieu anar-hi. Per 
cert, enguany ha sortit la pel.lícula. 

 



  

 

 
Bridget Jones. Boja per ell i els dos llibres que precedeixen aquesta 
novetat editorial, El diari de Bridget Jones i Bridget Jones perd el 
seny, són les novel.les que Helen Fielding ha anat publicant des del 
1996. Unes novel.les sobre la vida i els amors d’una noia soltera 
d’uns trenta anys, on és fa un clar homenatge a Pride and 
Prejudice. Sobretot per que un dels protagonistes masculins 
comparteix el cognom Darcy amb el personatge d’Austen. A les 
biblioteques podeu trobar les novel.les en castellà, català i 
anglès i també, les seves adaptacions cinematogràfiques. 
 
 

 
 

El club de lectura de Jane Austen Un club de lectura, una reunió 
mensual d’un grup de persones per discutir sobre lectures, i en 
aquest cas, sobre les novel.les d’Austen. Per tant, viurem una 
història que dura mig any, sobre unes persones que intentaran 
entendre les seves vides reinterpretant-les a partir de la narrativa 
d’Austen. 
El 2007 se’n va fer una adaptació cinematogràfica. 
 
 
 

 

The Annotated persuasion. David M. Shapard ha publicat totes 6 novel.les de Jane Austen 
amb un seguit d’anotacions on aclareix, explica i dóna informació sobre diversos aspectes de 
les històries de l’escriptora. Des de aclariments de vocabulari fins a mapes de situació. 

 
Per acabar us direm, que si sou fans incondicionals d’Austen, haurieu de llegir el que us 
proposen en aquest enllaç: 
http://www.examiner.com/article/10-authors-every-jane-austen-fan-should-read 
 
 

    



  

 

Món audiovisualMón audiovisualMón audiovisualMón audiovisual    

Musicals. Un altre camp des del que s’ha treballat l’obra de Jane Austen ha estat, el 
terreny dels espectacles musicals.  S’han fet  mitja dotzena d’obres entre teatre i 
musicals, i tot seguit us mencionem el primer i darrer dels espectacles.  

First Impressions fou un musical estrenat el març de 1959 a Broadway 
amb llibret d’Abe Burrows i les composicions de George Weiss i Bo 
Goldman. Agafa el nom del títol que tenia Orgull i Prejudici abans de 
publicar-se, i es basa en l’obra de teatre que va fer Helen Jerome el 
1935, adaptant l’obra d’Austen.   
Tot i la popularitat de l’obra, malentesos i problemes interns van fer 
que l’espectacle fos dels que va tenir una temporada més curta. 

Podeu escoltar les peces musicals a Spotify.  
L’últim musical que s’ha fet, és el de Mark Dougherty amb llibret de Richard Croxford. 
Després de diversos musicals realitzats als Estats Units i Regne Unit el 1995 i 2008, entre el 
que destaca el premiat del 2011 fet per Lindsay Warren i Amanda Jacobs, han estat 
finalment els nordirlandesos de The Lyric Theatre, els que han estrenat enguany una 
adaptació britànica per celebrar el bicentenari de l’obra. Podeu fer-hi una ullada a Youtube. 

Pel.lícules. Les obres de Jane Austen, com Orgull i Prejudici han tingut molta 
popularitat per les diverses adaptacions cinematogràfiques que se n’han fet, unes 
més encertades que les altres. Us en citarem algunes de les que podeu trobar a les 
biblioteques. 

Pride and prejudice (1940) titulada en castellà com Más fuerte que el orgullo. Dirigida per 
Robert Z. Leonard i amb guió d’Aldous Huxley. Protagonitzada per Laurence Olivier i Greer 
Garson 

Bodas y prejuicios (2004) La versió de Bollywood dirigida per Gurinder Chadha. 

Orgullo y prejuicio (2005) dirigida per Joe Wright, amb Keira Knightley i Matthew Macfadyen  

Becoming Jane (2007) Traduïda com La jove Austen, és una pel.lícula sobre els anys de 
joventut de l’autora i sobre els seus propis amors. Dirigida per Julian Jarrold i interpretda per 
Anne Hathaway i James McAvoy.  



  

 

Jane Austen in Manhattan (1980) De James Ivory. Un film sobre les batusses entre dues 
companyies de tesatre per a representar una obra d’Austen. 

Jane Austen collection (2009). Una col.lecció que inclou: Jane Austen recuerda, La joven 
Jane Austen i l Persiguiendo a Jane Austen 

Sèries de televisió. Les 6 novel.les de Jane Austen tenen pel.lícula i també sèrie de 
televisió. Tot seguit us indiquem les que podeu trobar a biblioteques. 

Pride and Prejudice (1995) la sèrie ja clàssica de la BBC dirigida por Simon Langton i 
protagonitzada per Colin Firth i Jennifer Ehle De sèries se’n van fer els anys 1952, 1958, 
1967 i 1980, però la que citem és la més popular. 

Lost in Austen (2008) traduïda com Persiguiendo a Jane Austen. Sèrie dirigida per Dan Zeff. 
On una noia del Londres actual, fan d’Austen, s’intercanvia amb Elizabeth Bennet. 

Jane Austen: obras completas (2009) Com indica el nom, és tot el pack de les sèries. 

The Lizzie Bennet Diaries,  és una sèrie web creada per Hank Green i Pemberly Digital, que 
va començar l’abril del 2012 fins el març d’enguany. Pot presumir d’haver guanyat un Emmy 
aquest 2013. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

 

CòmicsCòmicsCòmicsCòmics    
    
Orgullo y prejuicio (2013) Panini publica aquesta adaptació 
de la novela de Jane Austen amb guió de Nancy Butler i 
dibuixos de Hugo Petrus, de la col.lecció de Clásicos 
ilustrados Marvel.  
Com no podia ser d’altra manera, Nancy Butler està seriant 
en còmic totes les novel.les d’Austen, així que a la mateixa 
col.lecció podeu trobar-hi Emma, Northager abbey o Sense 
and Sensibility. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 

Per saberPer saberPer saberPer saber----ne mésne mésne mésne més    

D’entrada us direm que podeu escoltar tota l’obra de Jane Austen mitjançant  
Librivox. Una plataforma que té penjats audiollibres de domini públic. Us deixem 
l’enllaç directe a Orgull i prejudici. https://librivox.org/pride-and-prejudice-by-jane-
austen/ 

D’altra banda podeu veure tots els llocs de rodatge si visiteu la web Movie Locations, 
de la qual us deixem la part on podeu trobar els rodatges d’Orgull i prejudici. 
http://www.movie-locations.com/movies/p/PrideAndPrejudice05.html 

Associacions i esdeveniments. Són molts els i les fans de Jane Austen i són 
incansables a l’hora de compartir informacions, estar al dia de qualsevol afer 
relacionat amb Austen i la seva obra, i sempre estan preparats per organitzar balls, 
berenars, fires i mercats per tenir la seva relació amb Jane Austen a primera línia de 
les seves vides quotidianes. Tot seguit us deixem uns enllaços per si voleu xafardejar 
que fan els fans d’Austen. Us avisem que és adictiu i veureu que tot el que us hem 
explicat en aquesta guia és la punta d’un iceberg. 

http://www.janeaustensoci.freeuk.com/ 

http://jasa.com.au/ 

http://www.jasna.org/ 

http://janeaustensworld.wordpress.com/  

http://austenonly.com 

http://hablandodejaneausten.com 

http://prideandprejudice200years.blogspot. 

 



  

 

 

 

    

    

    

    

    

iiii recordeu que el 2014 c recordeu que el 2014 c recordeu que el 2014 c recordeu que el 2014 celebrem 200 anys de elebrem 200 anys de elebrem 200 anys de elebrem 200 anys de Mansfield Park!Mansfield Park!Mansfield Park!Mansfield Park!    
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