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Jane Austen
MANSFIELD PARK
Mansfield Park gira a l’entorn
de les estratègies de seducció,
i les conseqüències d’allunyar-se
de la veritat en aquest joc per
enlluernar els altres.
Fanny Price és encara una nena quan els seus oncles, nobles,
rics i magnànims, l’acullen a la mansió de Mansfield Park, on
tindrà ocasió de créixer i formar-se amb els seus quatre
cosins: en Tom, l’Edmund, la Maria i la Júlia. Cultes i superficials, tots tracten la Fanny com a una inferior, excepte l’Edmund, que s’hi interessa realment.
El sever patriarca haurà de marxar a Antigua per negocis, i
aquest fet, juntament amb l’arribada d’uns nous veïns procedents de Londres —els atractius germans Henry i Mary
Crawford—, serà l’inici de la irrupció de noves diversions a
Mansfield Park.

Jane Austen
(Steventon, Hampshire, 1775 Winchester, Hampshire, 1817)

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 literatura del segle xix.
La publicació de les seves obres va coincidir amb l’eclosió
del romanticisme, però Austen queda deliberadament fora
d’aquest corrent pel seu realisme serè, i la seva actitud equilibrada i harmònica davant la vida.
Amb l’humor i la ironia finíssims que caracteritzen les
novel·les de Jane Austen, Mansfield Park és la seva obra més
complexa, la més controvertida i, sens dubte, la que té més
profunditat moral.

Tanmateix, la Fanny, pel seu caràcter discret i reflexiu, no hi
acabarà d’encaixar, i observarà amb tristor com l’Edmund
queda fascinat pels encants de la Mary Crawford, malgrat la
seva clamorosa manca de principis.
Jane Austen pretenia alertar dels perills de l’oci superficial de
l’alta societat londinenca, en contraposició amb l’estil de vida
del camp, més serè i tranquil. Després de protagonistes molt
desimboltes i partidàries de prendre la iniciativa, l’escriptora
es va proposar demostrar a Mansfield Park que una noia tímida i de moral recta també pot ser una gran protagonista.
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