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SENY I  
SENTIMENT

Arran de la mort sobtada del pare de família, les germanes 
Dashwood veuen profundament alterada la seva vida, fins 
aleshores alegre i despreocupada. Tot d’una queden totalment 
desemparades i han de marxar de la casa familiar, que ha 
passat per herència al seu germanastre. 

Les dues germanes grans —l’Elinor, tranquil·la i prudent, i 
la Marianne, impulsiva i romàntica— s’enamoraran i experi-
mentaran doloroses decepcions, però el seu patiment les aju-
darà a comprendre’s millor, i a descobrir que, per ser realment 
felices, el seny ha de deixar pas al sentiment i el sentiment ha 
de cedir davant el seny.

Aquesta és, sens dubte, una de les grans novel·les de Jane 
Austen i de la història de la literatura universal. 

Seny i sentiment és una sàtira molt intel·ligent 
sobre els excessos del romanticisme,

així com sobre les disposicions legals injustes 
que afectaven les dones.
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És una de les figures més importants de la literatura anglesa i 
també una de les més estimades. Les seves obres, entre les 
quals destaquen Seny i sentiment, Orgull i prejudici, Emma i 
Mansfield Park, són considerades grans clàssics de la literatu-
ra del segle xix. 

La publicació de les seves obres va coincidir amb l’eclosió 
del romanticisme anglès, però Austen queda deliberadament 
fora d’aquest corrent pel seu realisme serè, i la seva actitud 
equilibrada davant la vida. 

Amb un humor i una ironia finíssims, les novel·les de Jane 
Austen traspuen una dura crítica a la injustícia de què eren 
objecte les dones del seu temps, com a conseqüència de les 
lleis i els costums en matèria d’herència. 

«Com tothom, el meu desig és ser feliç; però, 
també com tothom, vull ser-ho a la meva 
manera.»


