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C h arlotte Brontë
JANE EYRE
Un clàssic imprescindible, un cant a la
llibertat de la dona en la societat victoriana,
una història de passió.
Jane Eyre és una nena pobra, òrfena i poc agraciada que viu
amb la seva tieta, la miserable senyora Reed, la qual es mostra tothora cruel i insensible amb la seva neboda. Arran d’un
atac de rebel·lia de la petita Jane, l’envia a l’escola Lowood,
un internat on la noia creix a còpia d’humiliacions i maltractaments, fins que, havent superat els anys d’escola, decideix
marxar per fer d’institutriu. El destí la porta a Thornfield Hall,
una enorme i misteriosa mansió on té la responsabilitat de
fer-se càrrec de l’educació de la filla natural del propietari, el
senyor Rochester. Tot comença a canviar quan l’amo de la
mansió, de caràcter sec, aspre i turmentat pel passat, descobreix inesperadament el plaer de conversar cada vespre amb
la Jane, encisat per l’enginy d’ella i pel seu esperit decidit.

C h arl otte Brontë
(Thornton, 1820 - Haworth, Bradford,
1855)

Filla d’un pastor protestant amb parròquia a York, que va quedar
vidu molt aviat, amb cinc filles i un fill a càrrec seu, en un ambient de pobresa i soledat. L’home va enviar les filles a una escola de beneficència, on van morir dues de les germanes. Quan van
tornar a casa, Charlotte va exercir d’institutriu d’Emily i d’Anne.
Arran d’aquesta experiència, Charlotte i Emily es van proposar
crear una escola, però per fer-ho possible abans els calia aprendre alguna llengua moderna, raó per la quan van marxar a
Bèlgica a aprendre francès. Allí Charlotte es va enamorar del marit
de la directora de l’escola; amb el temps, les seves il·lusions
amoroses es van esfumar i va tornar a casa desolada.
Va publicar Jane Eyre l’any 1847, sota un pseudònim. De fet,
aquell mateix any les seves germanes també van publicar les
seves novel·les Cims borrascosos i Agnes Grey, i totes tres van
signar amb un pseudònim masculí. Jane Eyre va gaudir d’èxit
immediat.
Charlotte va sobreviure força anys a les seves germanes i va
poder rebre en vida els elogis de la crítica. Charlotte va morir amb
trenta-vuit anys, quan feia pocs mesos que s’havia casat i esperava una criatura.
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L’obra de Charlotte Brontë té un fort component
autobiogràfic i obeeix al desig d’exposar la
importància de viure amb plenitud, d’una manera
digna i sense renúncies, sabent que l’amor
transcendirà les limitacions imposades per
la convenció social.
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