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Jane Austen (Steventon,  Hampshire  Anglaterra,  1775 – Winchester, 
Hampshire, Anglaterra, 1817). Fou la benjamina dels set fills d’un pastor 
protestant.  Amb la seua única germana Cassandra, va mantenir  una 
estreta relació durant tota la vida i l’abundant correspondència entre les 
germanes ha proveït als historiadors la major part de les dades sobre la 
vida de Jane Austen. Va rebre educació i formació a casa;  l’any 1783, 
va ser educada per un familiar a Oxford i  va assistir a una escola de 
senyoretes  a  l’abadia  de  Reading,  Berkshire  (1785-1786).  Aquesta 
educació va propiciar la seua vocació; a més a més sovint la família 
Austen representava obres de teatre, i donava a Jane l'oportunitat de 
posar  en  escena  les  seues  pròpies  històries.  També  solien  emprar 
llibres  de  la  biblioteca  local  i  el  seu  germà  Henry  la  va  encoratjar 
especialment, ell mateix era aficionat a escriure. L’any 1801, la família 
va  traslladar-es  a  la  ciutat  balneari  de  Bath,  que  li  va  proporcionar 
l’ambient de moltes de les seues novel·les. Després de la mort del seu 
pare,  l’any  1805,  Jane,  la  seua  germana  i  sa  mare  van  residir  a 
Southamton amb el seu germà Frank i la família d’aquest durant uns 
anys,  per  a  després  traslladar-se  a  Chawton  l’any  1809,  on  el  seu 
germà Edward tenia una finca amb una vil·la on va allotjar sa mare i les 
germanes. Entre les seues obres cal destacar Seny i sentiment (1812), 
Orgull  i prejudici  (1813),  i  Emma  (1816),  que són  generalment 
considerades  clàssics  de  la  literatura  anglesa.  Altres  obres  són 
Mansfield Park (1814) i Persuasió (1818). La seua penetrant anàlisi de 
la societat de l'època, unida al seu magistral ús de la narració indirecta i 
de  la  ironia,  fan  d'Austen  una  de  les  més  influents  i  estimades 
novel·listes del segle XIX. També va escriure una sàtira de les llavors 
populars  novel·les  gòtiques  d’Ann  Radcliffe,  L'abadia  de  Northanger  
(1818)  que  va  ser  publicada  pòstumament.  Seguint  una  pràctica 
comuna entre les escriptores de l'època, va publicar les seues obres de 
manera anònima; aquest fet va comportar que mai no s'integrés en els 
cercles literaris influents. Les obres d’Austen s’han adaptat al cinema i 
la televisió en moltes ocasions, variant molt pel que fa a la fidelitat als 
corresponents  originals.  Malgrat  el  talent  literari,  la  senzillesa 
d’expressió, l’humor i l’agudesa psicològica, no arribà a triomfar en vida 
com a escriptora: la seua valoració fou sobretot pòstuma. L’any 1816, 
va començar a patir  problemes de salut  i  el  1817 va traslladar-se a 
Winchester per a estar més a prop del seu metge. Va morir a l’edat de 
quaranta-un anys i fou soterrada a la catedral de Winchester.
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Obres de Jane Austen disponibles a la Biblioteca Municipal 
d'Eivissa (Can Ventosa) 

- Orgull i prejudici. Barcelona: Proa, 1985 i 1993
- Orgullo y prejuicio. Madrid: Aguilar, 1987.
- Jane Austen’s Letters. Collected and Edited by Deirdre Le Faye.
  Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Mansfield Park (castellà). Barcelona: Alba Editorial, 1995.
- Emma (castellà). Barcelona: Lumen y Tusquts, 1996.
- Emma (català). València: Edicions 3 i 4, 1997.
- Emma (castellà). Madrid: Orbis, 1997.
- Amor y amistad. Barcelona: Alba Editorial, 1998.
- Persuasión. Barcelona: Plaza y Janés, 1999.
- Lady Susan. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2000.
- Sentido y ensibilidad. Barcelona:RBA Coleccionables, 2003.
- Seny i sentiment. Barcelona: La Magrana, 2004.
- Mansfield Park (castellà). Barcelona: Random House Mondadori,
   2012.
- Los Watson. Madrid: Nórdica Libros, 2012.
- Orgullo y prejuicio (edición ilustrada). Madrid: Alianza Editorial, 2017.

Juvenils

- Pride and Prejudice. Oxford: Oxford University Press, 1995. Amb 3
  CD`s
- Sense and Sensibility. Oxford: Macmillan Readers, 2005. Amb 3 CD´s

Audiovisuals (DVD)

- Sentido y sensibilidad (primera i segona part)  DVD 791 SEN
- Persuasión  DVD 791 PER
- La joven Jane Austen.  Col·l. Speak Up DVD 791=20 JOV  (amb llibret
  144)

Obres  de  Jane  Austen disponibles  a  la  Biblioteca  de  l'Arxiu 
Històric d'Eivissa (AHE) (Can Botino)

Llegat Marià Villangómez

- Orgullo y prejuicio. Barcelona: Salvat, 1986.

L’únic retrat indiscutit d’Austen és un esbós fet per la seua germana 
Cassandra,  que  es  conserva  a  la  National  Portrait  Gallery  de 
Londres.

El Jane Austen Centre va presentar el retrat més fidel d’Austen. Es 
tracta d’un model en cera realitzat d’acord amb tècniques forenses 
sobre la base de l’esbós fet per la seua germana en 1810, i també 
tenint  en  compte  les  descripcions  de  persones  que  la  varen 
conèixer.
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