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ABSTRACT 

 

Intersemiotic translation is a process on which many cinematographic productions rely, 

but one in which research often doesn’t go in depth. Despite the great number of literary 

work’s adaptations, studies tend to focus not on the intersemiotic features, but on others. 

This study analyses the process of intersemiotic translation in 1999’s adaptation of Jane 

Austen’s novel Mansfield Park, directed by the Canadian film director Patricia Rozema. 

The study aims to show the adaptation techniques that have been used in this case of 

intersemiotic translation from novel to film, but also the director’s approach and 

motivation when introducing changes. Finally, the study has briefly documented the 

critic reviews on both works.  

 

General tendencies of the process have been extracted from this analysis, as well as 

conclusions related to the plot variation, and to validity and update. Moreover, the study 

has shown Rozema’s approach and reinterpretation of the film, taking into account the 

space of time between each work. Although the work is based on Rozema’s Mansfield 

Park, the findings and observations can be useful not only to future researchers 

interested in the director’s work, but also to further research on adaptation’s 

intersemiotic translation techniques.      
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Justificació 
 

Les novel·les de Jane Austen han estat molt estudiades i formen part dels clàssics del 

cànon de la literatura universal. Des que es van publicar fins ara, se n’han fet anàlisis, 

traduccions, crítiques i adaptacions de tot tipus. Encara que Orgull i prejudici sigui la 

novel·la més coneguda de l’autora, Mansfield Park ha estat considerada per alguns 

crítics la seva obra més complexa. Com que hi ha nombrosos estudis sobre l’obra de 

Jane Austen que se centren en l’anàlisi de l’estil i del llenguatge de l’autora, però no 

tants que l’estudiïn conjuntament amb les adaptacions que se n’han fet, en aquest treball 

s’ha volgut fer un estudi de l’adaptació cinematogràfica de la novel·la més 

controvertida de l’escriptora, Mansfield Park, dirigida per Patricia Rozema.  

 

1.2. Objectius 
 

En aquest treball es pretenen analitzar les variacions que trobem en l’adaptació 

cinematogràfica d’una obra literària, tenint en compte la línia argumental de l’obra 

original i la seva estructuració, així com el rerefons ideològic de l’autora, en l’original i 

en l’adaptació. L’objectiu és determinar si l’enfocament de l’adaptació respecta l’obra 

original, en aquest sentit, i en quina mesura. També s’analitzarà la caracterització dels 

personatges, l’ambientació i la contextualització del film, així com els mecanismes 

d’actualització.  

 

La traducció intersemiòtica és un camp d’estudi interessant per entendre les relacions 

entre els dos mitjans implicats. D’aquesta anàlisi podem extreure, a més de tendències 

generals del procés d’adaptació i de traducció intersemiòtica, conclusions relacionades 

amb la variació argumental i interpretativa de l’obra, així com la seva vigència. 

Finalment, cal determinar si aquestes diferències estan justificades per la limitació de 

temps o de pressupost o, més aviat, per un canvi en l’enfocament. Amb aquesta finalitat, 

caldrà entendre la motivació tant de l’autora, Jane Austen, en escriure Mansfield Park, 

com la de Patricia Rozema, en adaptar-la i portar-la al cinema.   
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1.3. Metodologia 
 

Inicialment, he fet una lectura exhaustiva de Mansfield Park en llengua original, per tal 

de familiaritzar-me amb el llenguatge de l’autora i, posteriorment, he visualitzat 

l’adaptació de Patricia Rozema, tenint present l’estructuració, l’argument i els 

personatges de l’obra original. A fi de documentar-me sobre les dues autores, he 

consultat recursos en línia, on he trobat entrevistes a Patricia Rozema i crítiques a les 

seves obres, però també recursos físics, amb què m’he documentat sobre l’estil, els 

arguments i els personatges de Jane Austen i també sobre la traducció intersemiòtica.  

 

Després d’aquest pas previ de documentació, he analitzat la novel·la original a fi de 

veure els punts argumentals, discursius, narratius i de personatges que sostenen 

l’estructura de l’obra. Seguidament, he identificat els diferents punts clau de l’adaptació 

amb la intenció de veure si respecten o alteren l’essència de la novel·la i parant atenció 

als aspectes intersemiòtics. M’ha semblat interessant, a més, documentar breument la 

recepció de l’obra —les opinions i crítica dels lectors en el moment de publicació de la 

novel·la— i la recepció del film gairebé dos-cents anys després, i n’he fet recerca. 

Finalment, he extret conclusions basant-me en l’anàlisi.  

 

1.4. Estructura 
 

En primer lloc, el treball es presenta amb una breu explicació de l’obra de Jane Austen i 

de la de Patricia Rozema, així com de les temàtiques i enfocaments que cada una dona a 

les seves obres, en general. Seguidament, es presenta en dos apartats diferents l’anàlisi 

de Mansfield Park (1814), per una banda, i la de Mansfield Park1 (1999), per l’altra. A 

l’últim apartat del treball s’exposa la crítica i recepció que va rebre l’obra el 1814 quan 

es va publicar per primera vegada i la que va tenir l’adaptació el 1999. Finalment, 

s’exposen les conclusions extretes a partir de l’anàlisi.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  D’ara en endavant, es diferenciarà l’adaptació de la novel·la, quan s’hi faci referència, amb el 
títol de l’adaptació subratllat i el títol de la novel·la en cursiva.	  	  	  	  
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2. BASE TEÒRICA 
 

Amb l’anàlisi d’aquesta obra, doncs, s’ha estudiat un cas de traducció intersemiòtica de  

literatura al cinema. Roman Jakobson, un dels primers teòrics de la traducció, descrivia 

tres tipus de traducció: la traducció intralingüistica, que consisteix en la interpretació de 

signes verbals per mitjà d'altres símbols de la mateixa llengua; la traducció 

interlingüística, que es basa en la interpretació d'un signe verbal per mitjà de símbols 

d'una altra llengua; la traducció intersemiòtica, que és la que s’estudia en aquest treball, 

que consisteix a interpretar els signes verbals per mitjà de signes de sistemes no verbals 

(1959: 233).  

 

En el cas de les adaptacions cinematogràfiques d’obres literàries, doncs, el que fa el 

director o directora és interpretar uns signes lingüístics emprant els signes propis del 

mitjà audiovisual, que implica molts més signes que no són lingüístics. El mitjà 

audiovisual es caracteritza per tenir suports com l’auditiu o la imatge en moviment amb 

els quals no compta una obra literària. Per això, el procés de traducció intersemiòtica 

funciona de manera força diferent dels processos de traducció interlingüística o 

intralingüística, que compten amb el mateix suport i el mateix sistema de signes que el 

text original.  

 

Tal com diu Lauro Zavala (2009: 51), en aquest tipus de traducció, el punt de vista 

narratiu és un element neuràlgic que permet controlar l’ús dels components formals i 

estructurals en la creació del contingut: imatge, so i edició. Així doncs, és un element 

clau en aquest tipus d’adaptacions, ja que també regula la construcció dels personatges, 

l’ús del llenguatge verbal, l’estructura narrativa, la posada en escena i, fins i tot, 

l’elecció del títol de la pel·lícula. L’adaptació d’obres literàries al cinema, a més, és un 

procés creatiu que requereix una interpretació selectiva, així com una capacitat de 

recrear i mantenir el to original de l’obra (Brian McFarlane, 1996: 7).    

 

2.1. Argument de l’obra 
 

Com en altres novel·les de Jane Austen, a Mansfield Park el personatge principal és una 

jove que intenta trobar el seu lloc entre la societat jerarquitzada de l’època. Fanny Price 

prové d’una família pobra, però creix a Mansfield, la residència rural del seu oncle —
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Sir Thomas Bertram— i la seva tia —Lady Bertram—, que són rics. El matrimoni té 

quatre fills —Tom, Edmund, Maria i Julia Bertram—. D’entre els cosins de la 

protagonista, Edmund és el més bondadós i l’única persona de Mansfield amb qui 

Fanny se sent còmoda. Maria i Julia Bertram són consentides i ambicioses i Tom, 

irresponsable i vividor. Fanny, que és dolça i discreta, mai ha estat acceptada com una 

més de la família a Mansfield, cosa que li fa recordar casa seva a Portsmouth amb 

enyorança, i la fa sentir inferior. Mrs. Norris, la seva altra tia, és vanitosa i egoista i 

intenta que Fanny no destaqui més que les seves cosines.  

 

Sir Thomas marxa durant un temps a la seva plantació a Antigua, per solucionar 

problemes relacionats amb els negocis que hi té. L’arribada d’uns amics de la família —

Henry i Mary Crawford— quan Sir Thomas no hi és motiva una sèrie d’esdeveniments 

que influeixen en el futur de la família. Les germanes Bertram queden encisades pel 

caràcter i l’atractiu físic de Henry, sobretot Maria que tot i estar compromesa amb Mr. 

Rushworth, busca les atencions de Henry. No obstant això, Henry s’enamora de Fanny, 

la qual no el té en bona estima a causa del caràcter seductor que ha observat durant la 

seva estada a Mansfield. Fanny està enamorada d’Edmund, però ell la veu com una 

amiga i germana i es planteja demanar matrimoni a Mary Crawford. Tanmateix, al 

tercer acte, Maria és infidel al seu marit amb Henry. Aquesta circumstància afecta 

l’honor de la família i les previsions canvien molt. Finalment, Edmund demana 

matrimoni a Fanny i es casen, Maria és repudiada per Mr. Rushworth i va a viure aïllada 

del món amb Mrs. Norris i Henry i Mary es traslladen a Westminster per deixar enrere 

aquesta etapa amb final amarg.        

 

2.2. Jane Austen: autora de la novel·la Mansfield Park 
 

Jane Austen (1775-1817) va viure a l’època georgiana britànica, període marcat per 

diverses guerres i per la protecció de les colònies britàniques per part del govern, així 

com per les creixents diferències entre classes socials. En aquest marc és on Jane 

Austen situa totes les seves obres, que s’han considerat clàssics de la literatura anglesa. 

Sempre des del punt de vista d’una dona, mostra a través dels seus personatges el dia a 

dia de famílies de classe alta i il·lustra, des d’un punt de vista molt personal i crític, el 

món jerarquitzat en què viu.  
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Mansfield Park (1814) va ser escrita al període de maduresa de l’escriptora. Els seus 

personatges són el reflex d’una societat dividida entre rics i pobres i entre homes i dones 

a l’Anglaterra de finals del segle XVIII i principis del XIX. A Mansfield Park, i també 

com a característica general de totes les seves obres, el personatge principal és una 

figura femenina, a través de la qual reivindica la intel·ligència, l’elegància i les bones 

maneres femenines. En les seves obres, veiem com contraposa les actituds dels 

personatges, cosa que li permet transmetre els seus valors personals a partir de les 

accions i caràcters dels personatges. De fet, l’exploració del concepte de moralitat i 

l’exemplificació irònica de la societat anglesa de l’època són processos que formen part 

del rerefons de les seves novel·les. 

 

Tanmateix, tal com afirma Victòria Alsina (2008: 51), Austen es limitava a incloure en 

les seves històries personatges pertanyents a la classe social que li era familiar, ja que 

malgrat la seva proximitat moral amb els escriptors del segle XVIII, el món que li 

resultava familiar era molt més limitat que el dels autors masculins, pel fet que 

l’accessibilitat de la dona a situacions que sortissin del seu cercle familiar era més 

difícil.  

 

2.3. Patricia Rozema: directora de la pel·lícula Mansfield Park 
 

Patricia Rozema (Kingston, Ontario, 20 d’agost de 1958) és una directora de cinema 

canadenca. Les seves dues primeres produccions són Passion: A Letter in 16 mm (1985) 

i Urban menace (1986), dos films de curta duració. A banda de l’adaptació 

cinematogràfica Mansfield Park (1999), ha dirigit pel·lícules com I’ve heard the 

mermaids singing (1987) o Yo-Yo Ma, Inspired by Bach: Six gestures (1997), les quals 

van rebre diversos premis. Tanmateix, el repertori de pel·lícules que ha dirigit no és 

extens. Entre les últimes, hi ha Grey Gardens (2009) i Into the forest (2015), que té com 

a argument l’apocalipsi i l’efecte d’aquesta circumstància sobre les relacions familiars 

dels personatges. El 2016 va dirigir dos capítols de Mozart in the Jungle i també ha 

dirigit recentment un capítol de la sèrie de Netflix Anne with an E (2017).  	  

 

Una tendència general en les pel·lícules de Rozema és tractar les relacions 

interpersonals. Majoritàriament, els seus arguments giren entorn de personatges que, 

malgrat haver de superar diferents reptes personals, acaben trobant el seu lloc en allò 
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que els fa feliços. Ho veiem, per exemple, a When the night is falling (1995), una 

pel·lícula amb una trama homosexual entre dues dones, i també a Mansfield Park, en la 

qual Fanny, després d’una espera i patiment llargs, s’acaba casant amb qui estima. La 

sexualitat és un tema sovint present en les seves obres. Ja sigui com a argument 

principal, a When the night is falling, com a argument secundari a I’ve heard the 

mermaids singing o de manera més indirecta, a Mansfield Park.  

 

2.4. Per què Mansfield Park?  
 

Patricia Rozema manifesta personalment en una entrevista per la revista Literature/Film 

Quarterly que el seu interès per adaptar novel·les clàssiques roman en el fet 

d’actualitzar-les. Segons Rozema, l’objectiu és “revisar històries que mereixen ser 

reexaminades”. A més, considera que “adaptar-les a un mitjà diferent amplia la 

complexitat de la nostra comprensió” (2004: 256).  

 

A la pregunta de per què va triar Mansfield Park respon que es va sentir atreta pel fet 

que la novel·la reconegués obertament l’esclavitud, i que va sentir que podia aportar 

alguna cosa nova al cànon de les pel·lícules basades en novel·les de Jane Austen. A 

més, comenta que li va cridar l’atenció “el paral·lelisme implícit entre el captiveri de les 

dones i el captiveri dels esclaus” (2004: 257) que va observar a la novel·la i que 

considera que les històries “riques en humanitat” s’han de reinterpretar.  

 

A diferència de les altres pel·lícules que ha dirigit, Mansfield Park és un clàssic d’una 

escriptora en llengua anglesa molt coneguda i, per tant, se n’han fet molts estudis i  

moltes crítiques. En aquest sentit, Rozema reconeix haver llegit crítiques com l’assaig 

“Jane Austen and Empire” (1993) del crític i teòric literari Edward W. Said, que van 

influir en la seva reinterpretació de la novel·la. En aquest assaig, Said analitza 

Mansfield Park tractada com a part de l’estructura d’un imperi en expansió i basat en 

una “cultura de l’imperialisme domèstic”, reflectida a la novel·la. Així, defensa la idea 

que, Austen, tot i pertànyer a una societat esclavista i no mostrar una visió abolicionista, 

en part justificada per l’època, va decidir conscientment connectar les colònies i la 

dependència que en tenien els terratinents i la societat anglesa en general a la seva obra. 

Tal com diu Said, si hagués volgut, hauria pogut donar una explicació diferent al 

finançament de les terres de Sir Thomas i evitar el tema de l’efecte evident del 
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colonialisme en l’economia britànica en aquella època. A partir d’aquest enfocament, 

Edward Said es planteja diverses qüestions pel que fa a la reinterpretació de la novel·la: 

 

Antigua and Sir Thomas’s trip there have a definitive function in Mansfield 

Park, which, I have been saying, is both incidental, referred to only in passing, 

and absolutely crucial to the action. How are we to assess Austen’s few 

references to Antigua, and what are we to make of them interpretatively? [...] 

Let us now calibrate the signifying power of the references to Antigua in 

Mansfield Park; how do they occupy the place they do, what are they doing 

there? (1994: 89) 

 

Rozema coincideix amb Said que les referències a les colònies necessiten ser 

reinterpretades i considera que “Mansfield Park té més a veure amb Antigua, que amb 

Anglaterra” (2004: 258). Per això, afirma personalment que a l’hora d’adaptar-la va 

veure necessari plantejar-ne un enfocament postcolonialista. El postcolonialisme, com a 

teoria literària o crítica, tracta la literatura produïda a països que van ser colònies 

d’altres països, però també els efectes del coneixement o desconeixement dels països 

colonitzadors sobre els països colonitzats i els seus habitants. Durant els anys vuitanta, 

aquesta teoria va ser molt explorada entre els crítics literaris.  
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3. PRESENTACIÓ DE LES DADES I ANÀLISI 
 

3.1. Anàlisi de la novel·la 
 

En aquest primer apartat d’anàlisi, es presentarà l’estructura de Mansfield Park, 

identificant els punts claus de l’argument, les temàtiques que toca, el simbolisme en 

algunes escenes i el rerefons de l’obra, per tal de facilitar, a l’apartat següent, l’anàlisi 

de l’adaptació de Patricia Rozema. 

   

Tal com exposa Linda Seger, quan parlem de principi, meitat i final d’una obra, ens 

referim al primer, al segon i al tercer acte de la història. El primer acte conforma tot el 

material que situa la història, introduint els personatges i posant les bases del problema 

que es presentarà després. Al segon acte, es desenvolupen les relacions i es presenten 

els obstacles que s’interposen en el camí del personatge. Finalment, al tercer, la història 

es resol, normalment amb una situació dramàtica que culmina amb un clímax (1993: 

117). Mansfield Park segueix aquest patró, el qual facilita l’anàlisi, ja que el podem 

dividir en els tres actes que conformen la novel·la:  

 

3.1.1. Primer acte 
 

El primer acte comença amb una introducció de la família Bertram, la família Norris, i 

la família Price, que situa el lector a Mansfield Park, presenta els personatges principals 

i avança l’origen de la relació entre les famílies i el conflicte que les va originar. En els 

capítols següents d’aquest primer acte es produeixen nombrosos desplaçaments i 

referències a llocs externs a Mansfield. De fet, tal com diu Edward W. Said, Mansfield 

Park és, si l’analitzem de manera molt precisa, una sèrie de petites i grans dislocacions i 

trasllats a l'espai que ocorren abans que, al final de la novel·la, Fanny esdevingui la 

mestressa espiritual de Mansfield. D’aquesta manera, Austen la situa al centre d'un arc 

d'interessos i preocupacions (1993: 84). 

 

El primer trasllat, i un dels més significatius és el de Fanny, que deixa la seva família i, 

consegüentment, casa seva per anar a viure a Mansfield Park, acollida pels seus oncles. 

Aquest primer canvi d’espai marca la protagonista durant tota la novel·la i hi té una 

importància significativa, ja que Fanny intenta trobar “casa seva” al llarg de tota l’obra, 



	   9 

amb el sentiment sempre present de no pertànyer a enlloc. Aquest és, doncs, un dels 

grans temes de l’obra.    

 

Ens referim al significat de sentir-se a casa, no només en termes d’espai, sinó també pel 

que fa a valors, actituds i comportaments que la protagonista observa tant a Portsmouth 

com a Mansfield. Aquestes últimes localitzacions són les úniques que Fanny ha visitat, 

a part de Sotherton, el lloc de residència de la família Rushworth. Aquest fet ens indica 

el desavantatge de Fanny respecte dels seus cosins i amics a Mansfield, els quals han 

freqüentat molts llocs diferents i, encara que uns més que els altres, han tingut 

l’oportunitat de veure món. Tom Bertram és el cas d’entre els joves de la casa que 

il·lustra millor el contrast.         

 

Fanny, a més, no visita més que en una ocasió la seva casa natal a Portsmouth. 

Segurament, si la relació entre la família Price i la Bertram no hagués estat tan 

deteriorada, s’hauria produït, en algun moment i tot i la distància entre les dues 

residències, un retrobament entre tots. No obstant això, només Henry Crawford i 

Edmund Bertram coincideixen amb la família Price, i només degut a l’estança 

prolongada de Fanny a Portsmouth al tercer acte. 

 

Seguint amb aquest primer acte, al tercer capítol es produeix un comiat que afecta i 

motiva els esdeveniments futurs a Mansfield: la partença de Sir Thomas. En anar-se’n 

cap a Antigua, la seva propietat colonial, la figura de referència i d’autoritat que 

representa Sir Thomas queda absent a Mansfield. D’aquest fet en deriven diversos 

comportaments i conseqüències. Per una banda, el caràcter passiu de Lady Bertram fa 

que es desentengui de qualsevol tipus d’autoritat per dirigir la casa. Edmund, per la seva 

part, té el pes moral d’intentar que es mantingui l’ordre que el seu pare hauria volgut. 

Tanmateix, Mrs. Norris veu en l’absència de Sir Thomas la seva oportunitat per portar 

la veu cantant. És aquesta falta d’una figura capaç de guiar els altres i prendre decisions 

en benefici de tots que desencadena problemes i conflictes emocionals quan, amb 

l’arribada de Henry i Mary Crawford, sorgeix la idea de representar una obra de teatre.  

 

L’obra de teatre és un altre dels punts claus de la novel·la, ja que destapa el vertader 

caràcter i les inclinacions de cada personatge. Mentre es fan els preparatius, Edmund i 

Fanny són els únics que consideren que no és una bona idea. No obstant això, al final 
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del primer acte, tant Edmund com Fanny accedeixen a participar-hi forçats pels altres. 

Per a Fanny, sobretot, l’obra de teatre és un turment: per una banda, pel fet que Edmund 

i Mary comparteixen escenes afectuoses i, per l’altra, perquè Tom la pressiona per 

actuar i la compromet. El fet de cedir a participar en l’obra és simbòlic, ja que, fent-ho, 

Edmund i Fanny transgredeixen els valors que comparteixen i que els diferencien dels 

altres.  

 

Durant el temps d’absència de Sir Thomas, es produeixen diverses situacions en què 

l’espai és simbòlic. Per començar, durant la visita a Sotherton, els més joves fan un 

passeig pel jardí, on alguns desapareixen durant hores. En aquest passeig, Henry i Maria 

passen a l’altre costat d’una porta de ferro que separa el jardí del camp, mentre que els 

altres, Fanny i Mr. Rushworth, no ho fan. El jardí, en aquest cas, representa el control i 

la seguretat, la moderació. En canvi, la porta és el límit que no s’ha de traspassar i 

simbolitza el risc.  

 

A més, Fanny es canvia d’habitació a la que havia estat utilitzada com a aula per Miss 

Lee, la professora particular dels seus cosins. L’East room és més espaiosa que la seva 

anterior habitació i, encara que no tingui la llar de foc encesa, li resulta més acollidora. 

Simbòlicament, en aquest espai és on Fanny recorre quan es vol allunyar de la gent, 

però, a la vegada, és on es troba en diverses ocasions acorralada. Primer, quan Mary 

Crawford i Edmund hi coincideixen i acaben representant una escena conjunta de l’obra 

davant ella i, més endavant al tercer acte, quan Sir Thomas hi acudeix per parlar 

seriosament de la proposta de matrimoni de Henry Crawford que ella rebutja. En 

ambdues ocasions, l’habitació deixa de ser un refugi quan hi entren les persones que, 

sense ser-ne conscients, causen el patiment de Fanny.        

 

3.1.2. Segon acte 
 

L’obra de teatre és una bomba de rellotgeria que explota al començament del segon 

acte, quan Sir Thomas arriba inesperadament d’Antigua. Amb aquesta tornada, arriba 

l’ordre habitual de les coses i la normalitat a Mansfield, ja que no només suposa el 

retorn del cap de família, sinó també el de l’autoritat moral necessària perquè es 

compleixin les normes i l’actitud que correspon a les famílies benestants.  
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Molts d’aquests canvis d’espai en comporten d’altres. En aquest cas, amb l’arribada de 

Sir Thomas i la suspensió de la representació teatral, tant Mr. Yates, l’amic de Tom 

Bertram, com Henry Crawford marxen de Mansfield i la casa torna a quedar lliure 

d’externs. Per a Maria, la reaparició del seu pare representa també un moment decisiu i 

indesitjable. Des del començament de la novel·la sabem que està promesa amb Mr. 

Rushworth i que quan Sir Thomas torni del seu viatge a Antigua se celebrarà la boda.  

 

Just després de la boda, Mr. Rushworth, Maria —ara Mrs. Rushworth— i Julia Bertram 

marxen a Brighton, cosa que també afecta els ànims a Mansfield:   

 

Their departure made another material change at Mansfield, a chasm which 

required some time to fill up. The family circle became greatly contracted, and 

though the Miss Bertrams had latterly added little to its gaiety, they could not 

but be missed. (2014: 189) 

 

Durant les setmanes següents, Fanny visita freqüentment la casa parroquial, on viu Mrs. 

Grant i també Mary Crawford en aquell moment. En una d’aquestes visites amb 

Edmund, tots dos són convidats a anar-hi un altre dia a sopar. La invitació que rep 

Fanny no és benvolguda per Mrs. Norris, que considera que no és adequat que hi 

assisteixi en igualtat de condicions que els altres, aprofitant que Maria i Julia no hi són: 
 

“But why should Mrs. Grant ask Fanny?” said Lady Bertram. “How came she to 

think of asking Fanny”—Fanny never dines there you know in this sort of way, 

I cannot spare her, and I am sure she does not want to go. —Fanny, you do not 

want to go, do you?” (2014: 201) 

 

Contràriament a l’opinió de Mrs. Norris, Sir Thomas dona el vistiplau a Fanny perquè 

accepti la invitació. En aquest cas, la reacció de Mrs. Norris reflecteix la posició 

subordinada que sempre ha ocupat Fanny i, una altra vegada, demostra que és important 

interpretar els espais. En aquest sopar, es retroben amb Henry Crawford, que ha acabat 

d’arribar de Bath. Aquest retorn altera de nou la calma, ja que Henry es comença a 

interessar per Fanny i al capítol VI del segon acte, en un diàleg amb Mary Crawford, 

Henry avança que pretén fer que Fanny s’enamori d’ell.  
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Poc després de l’arribada de Henry, William, el germà de Fanny, visita la família, 

gràcies al fet que Henry va interferir a favor seu per fer Fanny contenta. Els 

retrobaments que observem comporten sensacions i sentiments que varien molt 

depenent de com els viu cada personatge. Sobretot en Fanny, fan un efecte o bé 

revitalitzador, com el del seu germà, o bé, angoixant, com el retorn de Henry Crawford 

que, sobretot més endavant la fa sentir culpable i desagraïda pel fet de no voler-s’hi 

casar. Abans del comiat de William Price, a la festa que es celebra per a Fanny, els 

sentiments de la protagonista estan marcats per la inevitable partida del seu germà el 

matí següent. Per a Fanny, William i Edmund són les úniques persones que la fan sentir 

còmoda i com a casa quan són a prop i, per això, cada vegada que s’ha de separar 

d’algun dels dos s’entristeix: 
 

It was a heavy, melancholy, day.—Soon after the second breakfast, Edmund 

bad them good bye for a week and mounted his horse for Peterborough, and 

then all were gone. Nothing remained of last night but remembrances, which 

she had nobody to share in. She talked to her aunt Bertram—she must talk to 

somebody of the ball, but her aunt had seen so little of what passed, and had so 

little curiosity that it was heavy work. (2014: 261)   

 

Per altra banda, durant els dies de preparació de la festa, Edmund havia estat molt 

ocupat pensant en el seu futur. Poc després del ball tenia programada una visita a 

Peterborough per rebre l’ordenació sacerdotal i el preocupava que el fet d’anar-se’n tan 

aviat de Mansfield no li permetés decidir-se a demanar matrimoni a Mary, ja que ella 

també preveia anar-se’n aviat a Londres: 

  

Miss Crawford was soon to leave Mansfield, and on this circumstance the “no” 

and the “yes” had been very recently in alternation. He had seen her eyes 

sparkle as she spoke of the dear friend’s letter, which claimed a long visit from 

her in London, and the kindness of Henry, in engaging to remain where he was 

till January, that he might convey her thither; he had heard her speak of the 

pleasure of such a journey with an animation which had “no” in every tone. But 

this had occurred on the first day of its being settled, within the first hour of the 

burst of such enjoyment, when nothing but the friends she was to visit, was 

before her. He had since heard her express herself differently—with other 

feelings—more chequered feelings; he had heard her tell Mrs. Grant that she 
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would leave her with regret, that she began to believe neither the friend nor the 

pleasures she was going to were worth those she left behind, and that though 

she felt she must go, and knew she should enjoy herself when once away, she 

was already looking forward to being at Mansfield again. Was there not a “yes” 

in all this? (2014: 237)  

 

En aquest fragment anterior, els pensaments d’Edmund giren entorn de la idea que 

aquest canvi d’espai, tant de Mary com seu, pot fer que les coses vagin d’una manera o 

d’una altra. És a dir, l’espai aquí és un altre cop simbòlic. Per a Edmund, les ganes de 

Mary de marxar a Londres són decisives per demostrar-li l’interès que sent per ell. Tal 

com diu a les línies anteriors, el fet que el seu entusiasme per marxar hagi disminuït 

considerablement des del moment que va arribar a Mansfield demostra que separar-se 

d’ell també l’afecta. La reacció de Mary a aquesta previsió, doncs, representa per a 

Edmund una demostració dels seus sentiments. 

 

En els capítols següents, després del comiat de William i Edmund, Fanny visita la casa 

parroquial en diverses ocasions en les quals Mary intenta treure-li informació sobre el 

retorn d’Edmund. Fanny, que també està trista de no tenir-lo al seu costat, no pot 

suportar fer d’intermediària de la seva relació amb Mary. No obstant això, cada una 

percep l’absència d’Edmund amb sentiments molt diferents:  
 

What was tranquillity and comfort to Fanny was tediousness and vexation to 

Mary. Something arose from difference of disposition and habit—one so easily 

satisfied, the other so unused to endure; but still more might be imputed to 

difference of circumstances. In some points of interest they were exactly 

opposed to each other. To Fanny’s mind, Edmund’s absence was really in its 

cause and its tendency a relief. To Mary it was every way painful. (2014: 263) 

 

 

3.1.3. Tercer acte 
 

El primer capítol del tercer acte comença amb Fanny a la seva habitació, on reflexiona i 

maleeix en pensaments la demora de la partida de Henry i Mary cap a Londres. En 

aquest moment, Henry fa una visita a la casa i el seu oncle puja a buscar-la a la seva 

nova habitació, que ell encara no ha vist. En aquesta escena, la llar de foc cobra 
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simbologia quan Sir Thomas s’adona que Fanny no té mai foc encès a la seva habitació. 

Fanny, amb la seva modèstia habitual, intenta no donar-li importància, però Sir Thomas 

comprèn que si fins en aquell moment l’habitació de Fanny no ha tingut foc, ha estat per 

decisió de Mrs. Norris. Tanmateix, després de fer aquesta observació, Sir Thomas 

aborda el tema pel qual s’havia dirigit a l’habitació de Fanny: Mr. Crawford. Ella, que 

se sent intimidada i pressionada, espera que el seu oncle l’entengui, però la conversa els 

decep als dos. Sir Thomas, no comprèn la decisió de Fanny ni la seva tossuderia. Fanny, 

per la seva banda, sent que decep el seu oncle i que en canvia el bon concepte que havia 

anat adquirint d’ella al llarg dels anys. A l’opinió de Sir Thomas, a més, s’hi afegeix el 

mateix ressentiment per part de la seva tia, Lady Bertram.  

 

Aquest és un dels episodis que més marquen el personatge de Fanny. En aquesta ocasió, 

és quan ella se sent menys segura dels seus valors i del seu comportament. La reacció 

del seu oncle fa que dubti de les seves accions i de si fa bé rebutjant Mr. Crawford. 

Aquest sentiment li causa impotència, ja que es veu obligada a escollir entre ser fidel a 

ella mateixa i decebre tots els que l’envolten o resignar-se a fer allò que els altres veuen 

amb bons ulls renunciant a la seva felicitat i conviccions. A més, en aquests capítols 

centrats en el trasbalsament que ha generat la proposta de Henry a Mansfield, diverses 

intervencions i reflexions de Fanny revelen el caire més antirromanticista de la novel·la: 

 

She told him, that she did not love him, could not love him, was sure she never 

should love him: that such a change was quite impossible, that the subject was 

most painful to her, that she must intreat him never to mention it again, to allow 

her to leave him at once, and let it be considered as concluded for ever. And 

when farther pressed, had added, that in her opinion their dispositions were so 

totally dissimilar, as to make mutual affection incompatible; and that they were 

unfitted for each other by nature, education, and habit. (2014: 302) 

   

Aquesta declaració de sentiments, que és una de les poques que fa al llarg de tota la 

novel·la, mostra els valors de Fanny i contribueix a crear un personatge femení racional, 

amb uns valors personals molt clars i definits. Fanny, tot i que després de rebutjar 

Henry, és egoista i desagraïda als ulls de Sir Thomas i de la majoria de membres de la 

família, en realitat, és el personatge que actua amb més seny i consciència. La seva 

personalitat s’oposa completament a la de la seva cosina Maria, que actua de manera 



	   15 

irresponsable, sense pensar, i que es deixa dur per les passions. De fet, més endavant, 

Sir Thomas s’adona d’aquest contrast quan la seva filla major s’escapa amb Henry. 

Aquest comportament fa que es replantegi l’educació que ha donat als seus fills i que 

tingui la seva neboda en més bona estima.  

 

La religió és un tema també present a l’obra, sobretot partint del fet que el futur 

d’Edmund és convertir-se en sacerdot. En diverses intervencions, Edmund hi fa 

referències, sovint debatudes per Mary, ja que és un tema que l’afecta especialment. En 

aquestes intervencions demostra el seu convenciment i la seva devoció cap a la futura 

professió. En el fragment següent, Edmund, que acaba de tornar de Peterborough, 

dialoga amb Henry i remet a la poca importància que es donava en un passat pròxim a 

saber llegir per poder exercir com a sacerdot: 

    

“Even in my profession” —said Edmund with a smile—“how little the art of 

reading has been studied! how little a clear manner, and good delivery, have 

been attended to! I speak rather of the past, however, than the present. —There 

is now a spirit of improvement abroad; but among those who were ordained 

twenty, thirty, forty years ago, the larger number, to judge by their performance, 

must have thought reading was reading, and preaching was preaching. It is 

different now. The subject is more justly considered. It is felt that distinctness 

and energy, may have weight in recommending the most solid truths: and, 

besides, there is more general observation and taste, a more critical knowledge 

diffused, than formerly; in every congregation, there is a larger proportion who 

know a little of the matter and who can judge and criticize”. (2014: 314)    

  

Un dels esdeveniments més rellevants de l’últim acte és l’estada de Fanny a casa seva. 

Després que els germans Crawford se’n vagin a Londres, Sir Thomas espera que 

l’absència de Henry faci que Fanny el trobi a faltar i es replantegi la seva decisió. No 

obstant això, William torna a Mansfield i Sir Thomas decideix que Fanny visiti la seva 

família amb ell amb la intenció d’allunyar-la un temps de les comoditats de la vida a 

Mansfield  i reconsideri els beneficis de casar-se amb Henry: 

 

He certainly wished her to go willingly, but he as certainly wished her to be 

heartily sick of home before her visit ended; and that a little abstinence form the 

elegancies of Mansfield Park, would bring her mind into a sober State, and 
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incline her to a juster estimate of the value of that home of greater permanence, 

and equal comfort, of which she had the offer. (2014: 341) 

 

Fanny, que havia desitjat des que va arribar a Mansfield el moment de tornar a casa amb 

l’esperança de sentir l’escalf de la seva família, marxa de Mansfield amb melancolia, 

però amb la il·lusió de retrobar-se amb els seus familiars. No obstant això, la primera 

impressió que rep quan arriba a Portsmouth no és la que esperava. Hi troba una mare 

dispersa, que sembla que només té ulls pel fill major, William, un pare que es desentén 

de la casa i dels seus fills, i un seguit de germans que no han rebut cap mena 

d’educació. La casa, a més, sorprèn Fanny particularment, ja que no la recordava ni tan 

petita, ni tan desorganitzada. De fet, aquest espai i la manera de fer dels Price causa un 

xoc emocional significatiu en Fanny, que en tenia un record molt diferent: 

   

She was taken into a parlour, so small that her first conviction was of its being 

only a passage-room to something better, and she stood for a moment expecting 

to be invited on; but when she saw there was no other door, and that there were 

signs of habitation before her, she called back her thoughts, reproved herself, 

and grieved lest they should have been suspected. Her mother, however, could 

not stay long enough to suspect anything. She was gone again to the street door, 

to welcome William. (2014: 350) 

 

Com que va marxar quan era molt petita i es va anar adaptant i acostumant a Mansfield 

progressivament, els records que conserva de casa seva són els d’una nena que no ha 

vist res més i que ha crescut dins aquest ambient. Per això, la realitat a Portsmouth 

l’agafa desprevinguda. El desinterès dels seus pares i germans per ella, el constant 

rebombori i desordre que regnen a la casa i les condicions en què troba casa seva ben 

aviat converteixen Portsmouth en un espai inhòspit per a Fanny. Poc després de 

l’agitació inicial, a una sala on només queden el seu pare i ella en silenci, té temps de 

posar en ordre les seves impressions i la situació i l’espai esdevenen simbòlics: 

 

Fanny was almost stunned. The smallness of the house, and thinness of the 

walls, brought every thing so close to her, that, added to the fatigue of the 

journey, and all her recent agitation, she hardly knew how to bear it. Within the 

room all was tranquil enough, for Susan having disappeared with the others, 

there were soon only her father and herself remaining; and he taking out a 
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newspaper—the accustomary loan of a neighbour, applied himself to studying 

it, without seeming to recollect her existence. The solitary candle was held 

between himself and the paper, without any reference to her possible 

convenience; but she had nothing to do, and was glad to have the light screened 

from her arching head, as she sat in bewildered, broken, sorrowful 

contemplation. (2014: 354) 

 

L’espelma és important en aquesta escena, ja que cobra un significat simbòlic. Fanny, 

en pensaments, estudia la situació, i el detall que el seu pare ni tan sols s’adoni que la 

llum de l’espelma no arriba a Fanny i que està col·locada únicament a la seva 

conveniència reflecteix la seva actitud d’indiferència. A més, és Fanny mateixa qui fa 

aquesta observació i exterioritza el malestar i l’angoixa que li produeix sentir-se com 

una estranya. A més, segueix la seva reflexió sobre els sentiments que Portsmouth li 

suscita i ho compara amb Mansfield, on tot és més agradable i funciona millor: 

 

She was at home. But alas! it was not such a home, she had not such a welcome, 

as—she checked herself; she was unreasonable. What right had she to be of 

importance to her family? She could have none, so long lost sight of! […] A 

day or two might shew the difference. She only was to blame. Yet she thought it 

would not have been so at Mansfield. No, in her uncle’s house there would have 

been a consideration of times and seasons, a regulation of subject, a propriety, 

an attention towards every body which there was not here. (2014: 355) 

 

La intenció de Sir Thomas quan la va enviar a casa dels seus pares era precisament 

aquesta: allunyar-la de Mansfield per tal que veiés la realitat de fora, les dificultats de la 

gent amb pocs recursos i el contrast evident pel que fa a la qualitat de vida. La vida a 

Mansfield, de fet, il·lustra els privilegis d’aquells que, en aquella època i gràcies a les 

colònies, posseïen propietats rurals allunyades dels pobles i ciutats, cosa que contribuïa 

a dividir la societat encara més. De fet, els coneixements de Fanny més enllà de la finca 

de Mansfield són escassos. Tot i ser l’única que ha pertanyut tant a la classe social baixa 

com a l’alta, és qui està menys familiaritzada amb ambients que no siguin el de 

Mansfield, ja que, com s’ha mencionat en apartats anteriors, Fanny és, d’entre els seus 

cosins, qui ha tingut menys oportunitats de conèixer gent fora del cercle familiar. 

 



	   18 

La visita s’allarga més del que en un principi Fanny esperava i se n’adona cada cop més 

que Portsmouth no la fa feliç com s’esperava. Després de quatre setmanes sense rebre 

notícies per part de ningú, Fanny comença a preocupar-se per la prolongació indefinida 

de l’estança. La visita de Henry Crawford l’estranya, però la sorprèn, ja que se sent 

reconfortada amb la presència d’algú conegut i que relaciona amb el món que tant troba 

a faltar: 

 

[...] she thought him altogether improved since she had seen him; he was much 

more gentle, obliging, and attentive to other people’s feelings than he had ever 

been at Mansfield; she had never seen him so agreeable—so near agreeable; his 

behaviour to her father could not offend, and there was something particularly 

kind and proper in the notice he took of Susan. He was decidedly improved. She 

wished the next day over, she wished he had come only for one day—but it was 

not so very bad as she would have expected; the pleasure of talking of 

Mansfield was so very great! (2014: 377) 

 

Les cartes que rep d’Edmund i de Lady Bertram tampoc la consolen i considera injusta 

la tardança del seu oncle d’enviar algú a buscar-la. Amb aquesta experiència fora de 

Mansfield, valora, a força de viure un temps de manera molt modesta, les comoditats i 

els privilegis que té a Mansfield i entén que s’equivocava quan recordava casa seva com 

un lloc acollidor. Aquest esdeveniment és clau en l’evolució de Fanny, ja que marca un 

abans i un després en la seva concepció de la família i de casa seva, i ho demostren els 

seus pensaments constantment: 

 

When she had been coming to Portsmouth, she had loved to call it her home, 

had been fond of saying that she was going home; the word had been very dear 

to her; and so it still was, but it must be applied to Mansfield. That was now the 

home. Portsmouth was Portsmouth; Mansfield was home. (2014: 400) 

 

Quan finalment Edmund la va a buscar i tornen a Mansfield, Tom està molt malalt i es 

comença a preveure el clímax de la novel·la quan reben la notícia que Mrs. Rushworth i 

Henry Crawford han desaparegut junts. Aquest és un dels últims punts clau de 

l’argument. Per a Fanny, aquest esdeveniment que és realment tràgic per a la majoria, 

representa un canvi a millor. Sense esperar-ho, la fuga dels dos amants converteix 

Fanny en l’exemple de comportament i personalitat que Sir Thomas hauria volgut veure 
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en les seves filles. A més, tot el patiment anterior de Fanny per haver jutjat injustament 

la personalitat de Henry queda alleugerat amb aquest esdeveniment. Si en algun 

moment Fanny havia arribat a pensar que s’havia equivocat jutjant-lo, ara tenia clar que 

no havia estat així. Tanmateix, per la resta de personatges representa el desprestigi de 

tota la família. Sir Thomas, Mrs. Norris i tota la família es veu afectada per l’actitud 

irresponsable dels dos joves. Fins i tot, té conseqüències en la relació entre Edmund i 

Mary, ja que aquest fet fa que Edmund reflexioni i  influeix en la seva decisió final de 

no casar-se amb Mary. 

 

Així, aquest esdeveniment és decisiu en la novel·la i comporta molts canvis pels 

personatges. Per una banda, afecta de manera directa al matrimoni de Maria amb Mr. 

Rushworth, que ell mateix romp immediatament després que es confirmin la hipòtesi de 

la fuga. El destí de Maria, com veiem més tard, és a partir d’aquest moment viure amb 

la seva tia, Mrs. Norris amb poques possibilitats de tornar-se a casar. Per altra banda, 

embruta la reputació de la família Bertram i trasbalsa moralment Sir Thomas, el qual 

després de tants mals pronòstics per al futur de la família, veu amb molts bons ulls el 

compromís entre la seva neboda i Edmund. Finalment, Fanny, que mai havia estat 

completament a gust enlloc, troba el seu lloc a Mansfield, a diferència de la resta de 

personatges, que tot i la bona educació i els bons hàbits que se’ls havia volgut inculcar, 

quan tenen l’oportunitat d’elegir per ells mateixos, no saben prendre decisions 

assenyades.  
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3.2. Anàlisi de l’adaptació 
 

En aquest apartat s’estudiaran, partint de l’anàlisi anterior de la novel·la i des d’un punt 

de vista intersemiòtic, la fidelitat de l’adaptació a l’estructura de l’obra, als personatges 

i a l’estil de Jane Austen, així com les variacions o canvis que s’observen de l’original a 

l’adaptació. Per això, es valoraran aspectes com la reinterpretació (d’espais, 

personatges, idees, etc.) i la seva rellevància en l’obra. Aquests elements, que 

adquireixen una càrrega semàntica dins el text i que s’han de saber identificar, entre 

d’altres, són els que Damià Alou (2007) anomena marcadors estructurals.   

 

Mansfield Park de Patricia Rozema està basada en la novel·la i en les cartes i els 

primers diaris de Jane Austen. Tal com afirma la directora, el personatge de Fanny a 

l’adaptació pretén interpretar, en certa manera, Jane Austen. A més, la intenció de 

l’adaptació és actualitzar la novel·la i fer-la vigent: 

 

So instead of just arbitrarily adding contemporary characteristics to her 

personality, I became obsessed with Austen herself. I wanted to know 

everything about her intentions and journey as a writer It was clear that 

Mansfield Park was a hugely autobiographical work so I thought I'd add some 

of the "teller into the tale." I would include Austen, as I understood her, into the 

character. I tried not to change her behaviour in interaction with others. I just 

allowed the audience into a privileged place inside her mind by making her a 

writer Mansfield Park without any alteration would make a lousy film. I knew 

that. But I thought if I could include just a few things I knew about the period 

and about the author, it would be fascinating. That was the goal. (2004: 257) 

 

La pel·lícula es va rodar majoritàriament a Kirby Hall, una casa rural de l’època 

elisabetiana situada a Northamptonshire. L’ambientació dels espais, els paisatges i la 

roba dels personatges aconsegueixen reflectir el context que imaginem quan llegim 

Mansfield Park. Tal com afirma Rosemary Hill, en els personatges de Jane Austen, 

vestir bé o preocupar-se massa per com van vestits són qualitats negatives. Lady 

Bertram n’és un exemple; és una dona que es passa la vida asseguda a un sofà ben 

vestida i arreglada i sense fer res més (2018: 5). En l’adaptació, es diferencia la forma 

de vestir de Lady Bertram amb la de Fanny, per exemple, que és senzilla i discreta.    
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El tema d’obertura de l’adaptació és Paper And Pen de James Shearman, compost 

expressament per a la pel·lícula. A diferència del primer capítol del llibre, que posa en 

context el lector presentant les relacions entre els personatges i mostrant el diàleg en 

què Sir Thomas decideix adoptar Fanny, l’adaptació elideix aquesta escena de la 

novel·la i comença amb una escena on Fanny, representada per l’actriu anglesa Frances 

O’Connor, s’acomiada dels seus pares i germans quan ja parteix cap a Mansfield.  

 

A una de les primeres escenes de la pel·lícula, Rozema ja introdueix una referència al 

colonialisme de l’època en què se situa l’acció. De camí cap a Mansfield amb un 

carruatge estirat per cavalls, paren per descansar al costat d’un penya-segat a la vora del 

mar. Fanny distingeix un vaixell que li crida l’atenció i pregunta al seu acompanyant 

pels sorolls que n’arriben. El vaixell va ple d’esclaus. Aquesta és la primera referència a 

les colònies que introdueix de nou la directora, ja que Fanny no veu en cap moment un 

vaixell d’esclaus a la novel·la. 

 

Introduint aquesta i les posteriors modificacions pel que fa a les colònies, Patricia 

Rozema dona un enfocament personal i renovat a la novel·la, sense sortir de l’argument 

i el context originals. En aquest enfocament hi entra en joc el tema de la vigència. Cal 

tenir en compte que el públic que va a veure aquest gènere de pel·lícula a finals del 

segle XX no espera el mateix que els lectors que llegien Jane Austen a principis del 

segle XIX.  

 

Una vegada que arriben a Mansfield, Mrs. Norris mostra la casa a Fanny i, quan 

finalment arriben a l’habitació de la protagonista, Mrs. Norris diu: “And here, what was 

formerly the nursery, and then the governess’ room is now your very own room”. A 

diferència de la novel·la, doncs, l’habitació inicial de Fanny és l’East room. A més, 

Mrs. Norris és, paradoxalment, qui li presenta l’habitació i, per tant, no és Fanny, com a 

la novel·la, qui la descobreix i acaba decidint traslladar-s’hi quan ha crescut i s’ha 

guanyat un lloc a la casa. A l’adaptació, no veiem aquest procés, per la qual cosa es 

perd el significat d’aquest canvi d’espai i totes les referències que se’n pugui fer en 

escenes posteriors. 
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En l’adaptació, se’ns presenta Fanny a diferents edats amb un canvi d’actriu, per tal que 

veiem l’evolució del seu caràcter i les seves bones maneres. Aquest és un recurs que es 

fa servir sovint en el cinema quan interessa reflectir una etapa llarga de la vida del 

personatge amb poc temps. En aquest cas, la novel·la només dedica alguns capítols a 

l’adolescència de Fanny i, igual que a l’adaptació, Fanny aviat té quinze anys. Podríem 

dir que l’argument, tant a la novel·la com a l’adaptació, comença en aquest moment, ja 

que els dos primers capítols del primer acte contextualitzen i presenten els personatges 

per tal que s’entengui el paper de cada un. 

 

Fanny i Edmund connecten des de petits i això es plasma a la pel·lícula a través de 

diverses escenes on Edmund llegeix escrits de Fanny i intercanvien opinions i altres on 

es persegueixen i deixen veure la complicitat que hi ha entre els dos. En una d’aquestes 

escenes, fins i tot, parlen sobre l’esclavitud. En un passeig a cavall, Edmund menciona 

que el seu pare està preocupat per la prosperitat de les seves colònies i els beneficis 

econòmics que en deriven. Fanny qüestiona si la postura dels abolicionistes és negativa 

i Edmund li recorda que l’activitat a les colònies és el que permet que la seva família, i 

també ella, puguin viure a un lloc com Mansfield. 

 

A través de les cartes que la protagonista envia a la seva germana Susan, narrades per 

ella mateixa, que mira directament a la càmera, se’ns van presentant els canvis i les 

novetats de Mansfield. Primer de tot, Sir Thomas se’n va cap a Antigua i  poc després 

arriben els germans Crawford. En l’escena en què Mrs. Norris els presenta tota la 

família, el llenguatge no verbal diu molt dels personatges. Mrs. Norris presenta Lady 

Bertram i Edmund i tot seguit Julia i Maria, de cada una de les quals remarca la situació 

sentimental. Seguidament, s’adona que els nouvinguts esperen que presenti Fanny i en 

fa una petita menció sense especificar res més. Just després, la càmera té el mateix punt 

de vista que Mary i Henry Crawford i la posició de Mrs. Norris davant Fanny fa que 

quedi tapada i fora de la vista dels convidats, mentre que Mrs. Norris els convida a 

asseure’s amb un gest amb la mà. Tant Julia com Maria intenten que Henry s’assegui a 

prop d’elles i tant una com l’altra li assenyalen la cadira que tenen al seu costat. Els 

gestos i les mirades són molt representatius en aquesta escena on coincideixen gairebé 

tots els personatges. De fet, la càmera els enfoca de prop i les accions de cada un en 

deixen veure el caràcter i, sobretot, els interessos i intencions. Fanny, que observa la 

situació amb perspectiva, asseguda a un racó, és un espectador més de l’escena, ja que 
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quan la càmera l’enfoca en primer pla la seva expressió demostra que l’actitud de la 

resta de personatges li suscita les mateixes impressions que a nosaltres com a 

espectadors. La imatge, en aquest cas, ens permet interpretar les emocions que en l’obra 

escrita se’ns descriuen a través de les paraules i del diàleg dels personatges.   

 

Els diàlegs són molt fidels a l’obra escrita. En la majoria de casos, representen 

fidelment el text, emprant les mateixes paraules que en els passatges originals. 

Tanmateix, en molts casos els diàlegs se sintetitzen i s’ometen fragments de l’original. 

Per exemple, en l’escena en què sorgeix la idea de representar l’obra de teatre, Edmund 

es dirigeix al seu germà gran per advertir-lo que Sir Thomas no hauria vist amb bons 

ulls que representessin l’obra. El diàleg entre els dos germans a la pel·lícula, tot i que 

més breument, reprodueix les paraules de Jane Austen en la novel·la, seleccionant les 

que són més rellevants i atractives per a una conversa oral i mantenint el to del diàleg 

original. També en una conversa entre Mary i Henry sobre quina de les dues germanes 

li ha cridat més l’atenció, el diàleg reprodueix les paraules originals de Henry a la 

novel·la: 

 

An engaged woman is always more agreeable than a disengaged. She is satisfied with 

herself. Her cares are over, and she feels that she may exert all her powers of pleasing 

without suspicion. All is safe with a lady engaged; no harm can be done. (2014: 43) 

 

Una observació interessant és que, a part de l’intercanvi d’un parell de paraules quan la 

protagonista arriba a Mansfield, no hi ha cap diàleg entre Fanny i les seves cosines, 

Maria i Julia, de més grans, ni a la novel·la ni tampoc en l’adaptació. Aquest detall crida 

l’atenció perquè significa que, com que la història està narrada des del punt de vista de 

Fanny, no tenim gaire coneixement de les reflexions personals de Maria o Julia, sinó 

que les anem coneixent a través de les seves accions i a través de referències del 

narrador.  

 

Per altra banda, en molts moments la música instrumental de fons contribueix a crear 

l’ambient irònic i ridícul que Jane Austen plasmava en les seves novel·les. Durant els 

assajos de l’obra, la càmera fa un recorregut pels diferents racons de la casa i mostra 

com assagen els actors, entre els quals Maria i Henry que aprofiten aquesta excusa per 

estar sols. Escenes com la del retorn inesperat de Sir Thomas, que inicia el segon acte a 
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la novel·la, també són bastant còmiques a la pel·lícula: Mr. Rushworth disfressat de 

comte Cassel, Maria i Henry intimant, i les habitacions principals de la casa convertides 

en un teatre contribueixen a crear aquest efecte.  

 

3.2.1. Canvis substancials respecte de l’original 
 

A la pel·lícula tot passa molt més ràpid que a la novel·la. Mr. Crawford s’interessa més 

aviat per Fanny i, pel que fa a Edmund, hi ha diverses escenes on altres personatges fan 

referències directes als sentiments entre els dos. En el ball que es celebra per a la 

protagonista, Mary s’adreça a Edmund després d’observar-lo parlant amb Fanny i li diu: 

“Edmund, I think you should admit that you are in love with Fanny Price”, a la qual 

cosa ell respon que l’estima d’una altra manera, referint-se al fet que l’estima com una 

germana. Més endavant, durant un passeig de Henry i Fanny quan ell la visita a 

Portsmouth, Henry li diu que sap que estima Edmund. A la novel·la, en canvi, no hi 

trobem aquestes referències en els diàlegs. Tanmateix, per tal que siguin naturals, els 

diàlegs d’una pel·lícula han de ser més directes i genuïns que els diàlegs d’una novel·la. 

Encara que els diàlegs escrits intentin reproduir el llenguatge oral, cal tenir en compte 

que en la posada en escena hi ha molts altres elements que influeixen en l’elecció de les 

paraules i que, per tant, poden afectar els diàlegs.  

 

Tal com hem esmentat en l’apartat anterior, hi ha diversos esdeveniments que marquen 

el transcurs de l’obra i l’evolució de l’argument i dels personatges. Aquests 

esdeveniments, doncs, han d’aparèixer necessàriament a qualsevol adaptació que 

pretengui representar fidelment l’obra original i, per això, en aquest apartat s’analitza 

com s’han mantingut els moments clau de l’obra i si no s’han conservat, per quin motiu 

i com s’han compensat.  

 

Tot seguit, es presenta un gràfic que il·lustra els moments de la novel·la que són clau en 

l’evolució del personatge principal i una línia que representa l’estat anímic de la 

protagonista en cada moment, des de la seva arribada a Mansfield fins al final de la 

novel·la: 
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Pel que fa als espais, hi ha canvis que no apareixen en l’adaptació. La visita a Sotherton 

abans del casament de Maria i Mr. Rushworth no apareix en la pel·lícula. A la novel·la, 

aquesta visita era interessant pel fet que hi havia una escena als jardins de Sotherton, 

que ja hem comentat a l’apartat anterior, plena de simbologia. I aquesta no és l’única 

escena que s’elimina a la pel·lícula, atès que hi ha una limitació de temps. Les visites de 

William Price a Mansfield són un altre exemple d’escenes eliminades. El personatge de 

William té certa transcendència, ja que Fanny sent molt d’afecte per ell i és un 

personatge clau en diverses escenes. Per exemple, quan Mr. Crawford aconsegueix que 

ascendeixin William, amb la intenció de fer Fanny contenta. A més, a la novel·la, 

William és qui acompanya Fanny en el seu viatge a Portsmouth, però a la pel·lícula hi 

va sola i William no apareix en cap moment.  

 

Com que forma part de la trama secundària, el personatge de William no apareix a la 

pel·lícula. No obstant això, és un personatge important a la novel·la, possiblement igual 

de rellevant que el de Susan, que sí que apareix a l’adaptació. Aquest tipus d’omissions 

són sovint necessàries en les adaptacions i es compensen en altres aspectes. En aquest 

cas, Rozema va decidir no fer referència a William, però sí donar importància a Susan, 

per exemple. A més, omet la visita a Sotherton, però introdueix escenes ampliades, com 

les passejades de Fanny amb Henry pel port, a Portsmouth. De nou, la durada i el 

pressupost limiten la producció. A l’adaptació de la BBC del 2007, el director Iain B. 

MacDonald decideix incloure el personatge, però l’estada a Portsmouth no apareix en el 

film a causa de les limitacions esmentades.  

 

L’estada de Fanny a Portsmouth es representa també de manera molt diferent i hi ha 

canvis substancials respecte de l’argument original. A diferència de la novel·la, en què 
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podem percebre detalladament les sensacions de Fanny, quan entra per primer cop a 

casa seva, quan queda sola amb el seu pare o quan espera impacient l’arribada d’una 

carta que digui que torna a Mansfield, a l’adaptació se’ns mostra com es comporten els 

seus germans, que fan soroll a totes hores, les condicions en què viuen i l’actitud dels 

seus pares envers ella, però no tant les sensacions de Fanny en cada moment.  

 

 

A més, l’adaptació difereix de l’obra en altres aspectes. Per una banda, la visita de 

Henry s’allarga més que en el llibre i Fanny sembla sentir-s’hi més còmoda, ja que 

passeja amb ell en més d’una ocasió i està més receptiva i oberta amb ell. Cal destacar 

que a la novel·la Henry no comparteix taula amb la família Price i Fanny se sent molt 

alleujada davant d’aquest fet, perquè no vol que una persona com ell vegi la mala gestió 

i els mals hàbits de casa seva, sobretot del seu pare. No obstant això, a la pel·lícula 

s’observa un canvi substancial en aquesta escena. Henry sí que comparteix un àpat amb 

ells i, a més, en aquesta escena se’ls veu a gust junts, fins i tot amb somriures de 

complicitat,  ja que tots dos estan acostumats a entorns pulcres i agradables i la situació 

a taula els resulta còmica. En escenes com aquesta és on podem observar traces de la 

ironia i l’humor que caracteritzen les novel·les de Jane Austen.  

 

I hi ha un canvi encara més visible. En una de les passejades junts, Fanny accepta la 

proposta de matrimoni de Henry. Això no passa mai a la novel·la i, per tant, és un canvi 

en l’argument que introdueix Patricia Rozema conscientment, segurament amb la 

intenció de donar més joc a l’estada de Fanny a Mansfield i contribuir a crear el nus de 

la història abans d’un desenllaç amb un final esperat en què la protagonista s’acaba 

casant amb qui realment estima. El llibre, en lloc d’això, allarga el patiment de  Fanny i 

la manté ferma en la seva decisió en tot moment. A la novel·la, de fet, després d’adonar-

se que Portsmouth no és casa seva, només pensa en Edmund i en tornar a Mansfield. A 

més a més, quan finalment Edmund es presenta a Portsmouth per portar Fanny a 

Mansfield, a la pel·lícula ho fa inesperadament, en canvi, a la novel·la Fanny havia 

rebut una carta seva en què Edmund li explicava que Tom estava molt malalt i que la 

necessitaven a Mansfield. Per altra banda, al film la tornada la fan només ells dos, però 

a Mansfield Park, Susan els acompanya. És, per tant, en l’estada a Portsmouth, on la 

directora introdueix més canvis respecte de l’argument original.  
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Trobem a faltar, també, el procés en què Tom proposa a Fanny tenir un paper a l’obra 

de teatre i ella ho passa malament, perquè va en contra dels seus principis i del seu 

respecte pel seu oncle. Tot aquest procés no el veiem en la pel·lícula perquè el temps és 

limitat i no és possible mostrar tots els temes secundaris que sí que apareixen a la 

novel·la. No obstant això, per a la creació del personatge de Fanny i per entendre’l, tots 

aquests detalls que la incomoden són importants. Tampoc es conserven les reflexions 

que caracteritzen el seu personatge, per exemple sobre Edmund i Mary o sobre Henry.   

 

Per altra banda, el tema de l’esclavitud és present en escenes puntuals al llarg de la 

pel·lícula. En la novel·la, encara que Fanny sí que pregunti pel tema just quan Sir 

Thomas ha tornat d’Antigua, no hi ha tantes referències com a l’adaptació. Al 

començament de tot, com hem esmentat, Fanny veu un vaixell d’esclaus quan es 

dirigeix a Mansfield. Així, quan hi torna deu anys més tard, passa un altre cop pel 

mateix penya-segat i veu un vaixell amb esclaus i el reconeix pel cant que en procedeix, 

que és el mateix que la primera vegada que hi va passar. En ambdues ocasions, Rozema 

incorpora aquest detall perquè li interessa que la presència de les colònies quedi 

reflectida en l’obra i ho fa des d’un punt de vista postcolonialista. L’historiador i 

escriptor australià Keith Windschuttle especula: 

 

The ship is a slave transport and it is meant to remind the audience that around 

1800, when this scene takes place, England was still a slave-trading nation. It is 

also a portent of what the heroine will eventually discover is the dark side of her 

new home. (Windschuttle 2000)   

   
Quan Fanny es fa càrrec de Tom i el cuida mentre està tan malalt, descobreix un 

quadern que l’impacta molt, amb dibuixos d’esclaus maltractats i encadenats i de dones 

negres que són violades. Sir Thomas entra a l’habitació i quan veu que ha trobat el 

quadern i que ha vist el que fan a les colònies la fa sortir immediatament de l’habitació. 

Aquest moment, incorporat completament de nou a l’adaptació, és força dramàtic. No 

obstant això, Jane Austen no hauria escrit l’any 1814 una escena així, perquè la seva 

visió del tema a l’època, encara que crítica, era molt diferent de la visió postcolonialista 

actual, que entén el colonialisme com una violació dels drets humans i com una 

barbaritat que no es pot justificar amb els beneficis que aportava als països 

colonitzadors. En l’escena de tancament en què la veu de Fanny com a narradora 
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explica el final de la història, es fa referència un altre cop a Sir Thomas i al finançament 

de Mansfield. Fanny menciona que el seu oncle ha decidit deixar l’activitat a Antigua i 

que ha descobert el negoci del tabac. Amb això, s’interpreta que Rozema ha volgut 

tancar el tema de l’esclavitud amb el pronòstic d’un futur finançament de Mansfield 

deslligat de les colònies.  

 

Per últim, Rozema introdueix canvis en la història de la fugida de Henry i Maria. En 

primer lloc, en la nova reinterpretació tot passa a Mansfield. Les suposicions i 

especulacions a què dona peu el fet que desapareguin junts a la novel·la no hi són a la 

pel·lícula, ja que és Mr. Rushworth qui està absent i es troba amb la situació quan torna 

el matí següent. D’aquesta manera, la directora canvia els espais i, per tant, també la 

manera en què els personatges reben la notícia.  

 

En segon lloc, no només la infidelitat de Maria té lloc a Mansfield, sinó que Fanny 

presencia l’escena quan, a la nit, es dirigeix a l’habitació de Tom per atendre’l. Així 

doncs, Rozema introdueix una escena explícita de sexe que a la novel·la només es dona 

per suposada. A les obres de Jane Austen tot és molt correcte. No només ho és el 

llenguatge que empra, sinó també les accions que representa. El tema del sexe no 

apareix mai, ni tampoc suggereix escenes passionals o carnals. Respecte del tema de la 

sexualitat, la directora el tracta amb més naturalitat i introdueix algun altre detall en 

altres escenes. Per exemple, a l’escena en què Mary coincideix amb Edmund a 

l’habitació de Fanny i hi assagen l’obra de teatre, l’ambient i la manera de Mary 

d’actuar amb Fanny són tenses per a Edmund. En una altra ocasió, quan Fanny es 

refugia a la casa parroquial un dia que torna a Mansfield i plou molt, hi ha una escena 

suggeridora en què es canvia de roba i Mary la mira encisada fent observacions sobre la 

seva figura. No obstant això, el contrast d’una època a l’altra justifica aquestes 

modificacions, ja que per a la societat de 1814 la sexualitat era un tema tabú. En canvi, 

al segle XXI, hi ha poques pel·lícules on no apareguin escenes de sexe, amb referències 

implícites i explícites i vocabulari sexual.      

 

Pel que fa a l’escena final, la música de tancament se sent de fons i la càmera a vista 

d’ocell mostra com han acabat els personatges mentre Fanny ho narra. En el cas de 

Henry i Mary Crawford, que es muden a Westminster, el narrador diu que troben 

“partners with more modern sensibilities”. En pantalla, apareixen els dos germans amb 
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les respectives parelles. Mentre Mary i Henry no els veuen, les seves parelles es miren 

amb complicitat entre elles i entenem que s’atreuen i que, per tant, s’assemblen en 

caràcter als dos germans. Del destí de Maria Bertram, tant a l’adaptació com a la 

novel·la, en queda el missatge moral que l’ambició i la immoralitat porten a la perdició; 

per contra, d’Edmund i de Fanny, que finalment se sinceren l’un amb l’altre, que 

l’enteresa moral acaba obtenint una recompensa. Aquesta escena de tancament i el 

diàleg del narrador són afegits de l’adaptació, ja que no estan escrits a l’original.   
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4. CRÍTICA 
 

4.1. La crítica de la novel·la 
 

Les crítiques que es van fer a l’època de publicació de Mansfield Park són variades. 

Trobem molts assajos que parlen de la sorprenent capacitat de Jane Austen per il·lustrar 

la societat i la vida burgesa de l’època, però també hi ha crítics que han titllat Mansfield 

Park com l’obra que menys representa l’estil de l’autora. Els crítics de la seva època 

van destacar la moralitat de l'obra, però molts lectors moderns troben difícil simpatitzar 

amb la timidesa de Fanny i la seva desaprovació del teatre. Fins i tot, la mare de Jane 

Austen va considerar Fanny un personatge «insípid», i molts altres lectors la troben 

pedant i antipàtica. Altres crítics assenyalen que posseeix una personalitat complexa, 

que demostra audàcia i que va guanyant autoestima en l'últim tram de la història 

(Wikipedia 2017) 

 

El crític literari Lionel Trilling va analitzar amb profunditat la novel·la en un dels seus 

assajos i va fer-ne valoracions com aquesta: 

 

[...] And Mansfield Park is for this reason held by many to be the novel that is 

least representative of Jane Austen’s peculiar attractiveness. [...] Nobody, I 

believe, has ever found it possible to like the heroine of Mansfield Park. Fanny 

is one of the poor in spirit. It is not a condition of the soul to which we are 

nowadays sympathetic. (1969: 208-213) 

 

També Edward W. Said apunta al seu assaig sobre l’esclavitud a l’obra:  

 

Her novel enacts the disaffiliation (in the literal sense) of some members of a 

family, and the affiliation between others and one or two chosen and tested 

outsiders: in other words, blood relationships are not enough to assure 

continuity, hierarchy, authority, both domestic and international. (Said, 993: 84-

85)  

Es conserven, a més, les anotacions que Jane Austen va fer de les impressions dels seus 

familiars quan van llegir la novel·la. Com que Austen va publicar Mansfield Park just 

després d’Orgull i prejudici, que va tenir molt bona acollida entre els lectors i crítics, 
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molts d’ells la hi van comparar. Una d’aquestes anotacions és la del seu germà petit 

Francis William Austen, que opina: 

 

We certainly do not think it as a whole, equal to P.&P, — but it has many & 

great beauties. Fanny is a delightful Character! and Aunt Norris is a great 

favourite of mine. The Characters are natural & well supported, & many of the 

Dialogues excellent. — You need not fear the publication being considered as 

discreditable to the talents of its Author. (Austenprose, 2008)  

 

4.2. La crítica de l’adaptació 
 

Pel que fa a l’adaptació, també trobem valoracions molt diverses. Moltes comenten els 

actors triats per interpretar cada personatge, ja que al mitjà audiovisual aquest aspecte és 

el que ens arriba més directament; ens identifiquem amb els personatges, els detestem o 

els idealitzem i, per tant, és allò amb què ens quedem quan acabem de veure una 

pel·lícula. Tot seguit, s’han recopilat crítiques, tant positives com negatives, de 

l’adaptació. 

 

Maria Dolors Ventós, que va traduir Mansfield Park, fa les observacions següents en un 

comentari comparatiu de les diferents adaptacions de la novel·la al cinema: 

 

Les versions dels autors clàssics anglesos de la BBC sempre han tingut bona 

fama, però últimament la mítica productora anglesa també ha caigut en el 

parany de l’audiència i hi ha una distància abismal entre la respectuosa —i 

llarga— adaptació de Mansfield Park del 1996 i la del 2007 —la més recent que 

jo conec— amb un guió dràsticament escurçat que es caracteritza per un to 

excessivament modern. També crida l’atenció la tria dels actors i, sobretot, de 

les actrius, que són més guapos, més vitals, més al gust del segle XXI. I ja no 

parlem de la incoherent versió de Mansfield Park a la gran pantalla (1999), que 

ens presenta la Fanny com una rebel que ho qüestiona tot i amb tanta 

agressivitat que, evidentment, anul·la l’efecte sorpresa de la seva obstinada 

negativa a la petició de matrimoni del senyor Crawford. (2018: 101) 
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No obstant això, en un article al New York Times, el crític Stephen Holden valora 

l’adaptació més positivament i recalca l’actualització i la vigència que persegueix 

l’adaptació: 

 

Other modern touches include blatant drug addiction and hints of lesbianism. 

[…] In the hands of a less talented filmmaker, this extensive tinkering and 

modernizing might seem irritating and pretentious. But in peering beneath 

Austen's genteel surfaces and scraping away the Hollywood gloss that 

traditionally accrues to screen adaptations of Austen, Ms. Rozema has made a 

film whose satiric bite is sharper than that of the usual high-toned romantic 

costume drama. (1999: 1) 

 

David Monahan, que ha escrit diversos llibres sobre Jane Austen, defensa l’enfocament 

de Rozema i exposa: 

 

For many of the film’s reviewers and critics, Rozema’s Fanny Price is most 

notable for her enlightened attitudes towards issues of gender, class and race. 

Presumably, Rozema attributes what are in effect late twentieth-century liberal 

humanist values to her early nineteenth-century heroine because she believes 

that these qualities will make her more acceptable to a modern audience than a 

character who fails to display any obvious disapproval of an uncle who is a 

sexist, a snob and a slave owner. (2006: 60) 
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5. CONCLUSIONS 
	  
A partir de l’anàlisi comparada entre la novel·la i l’adaptació, he pogut observar, a 

través d’un cas concret, tendències generals en el procés d’adaptació cinematogràfica, 

així com les decisions personals de Patricia Rozema en relació a la tria d’escenes, la 

caracterització dels personatges i la contextualització. S’hi han observat tècniques 

típiques de les traduccions intersemiòtiques, com la compensació en altres escenes 

d’omissions de l’argument original o, per contra, l’amplificació d’escenes de l’original 

que són més atractives i tenen més presència a la pantalla.  

 

Pel que fa als personatges, comparteixo l’opinió d’alguns crítics que Fanny és un 

personatge amb el qual ens resulta difícil mostrar empatia. El seu caràcter tímid, però a 

més fat, fan que, a diferència d’altres obres de Jane Austen, com Orgull i Prejudici amb 

Elisabeth Bennet com a protagonista, el seu caràcter no sigui tan atractiu pels lectors. 

No obstant això, considero que l’adaptació aconsegueix reflectir la personalitat de 

Fanny, així com la de la resta de personatges.  

 

Tanmateix, la manera en què els espectadors entenem els personatges i les seves 

sensacions és molt diferent de la novel·la. Aquest fet té a veure directament amb el 

mitjà i el suport de cada narració. A la pel·lícula, els sentiments i el caràcter dels 

personatges els hem de deduir a partir de les seves accions, comportaments i 

impressions. En canvi, en la novel·la els sentiments no els interpretem nosaltres, sinó 

que la narració els explicita i els descriu detalladament. És per això que la novel·la i 

l’adaptació susciten en els espectadors i lectors, respectivament, impressions diferents i 

més o menys lliures a la interpretació. Segurament per aquesta raó els crítics de l’obra 

original i la de l’adaptació coincideixen, majoritàriament, que el personatge de Fanny a 

la novel·la s’allunya considerablement dels personatges principals típics de Jane 

Austen, però tenen opinions diferents respecte de la interpretació que Rozema en fa a 

l’obra.  

 

D’altra banda, la intenció del canvi en l’enfocament d’alguns temes presents en la 

novel·la, sobretot l’enfocament postcolonialista que la directora ha volgut introduir al 

film, tal com afirma Rozema, era adaptar la novel·la a l’espectador del segle XXI. Si els 

canvis que introdueix amb aquest propòsit aconsegueixen donar vigència a la novel·la o, 
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per contra, contribueixen a deslligar-la de la seva essència, és una pregunta que, tal com 

s’ha documentat anteriorment, la crítica ha respost amb valoracions molt diverses. 

D’una banda, aquesta reinterpretació pot semblar massa personal i transgressora, des del 

punt de vista de la fidelitat a l’obra original i a l’autora, però el fet és que, normalment, 

en una obra no hi ha una única interpretació vàlida.  

 

No obstant això, l’adaptació al segle XXI d’una obra que, originalment i a causa del 

context en què s’escriu, mostra una acceptació ingènua de l’imperialisme i de les seves 

bases, requereix, si més no, una consideració especial del tema, i crec que podria ser 

interessant estudiar més a fons el tema de l’actualització i la vigència en les adaptacions 

de clàssics literaris en treballs acadèmics futurs. 	  

	   	  



	   35 

6. BIBLIOGRAFIA 
 
Alou, D. (2007). El concepto de marcador estructural: su aplicación en el discurso 

poético de Philip Larkin. (Tesi doctoral no publicada). Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona. 

 
Alsina, V. (2008). Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen: Les traduccions 

al català (1a ed.). Romanyà/Valls: Eumo. 

 

Ann, L. (2008). Mansfield Park: The Enigma that is Fanny Price. Austenprose: A Jane 

Austen Blog. Recuperat de: https://austenprose.com/2008/01/24/mansfield-park-the-

enigma-that-is-fanny-price/ 

 

Company Pictures (productor), i MacDonald. I. (dir.). (2007). Mansfield Park [DVD]. 

Regne Unit: Granada International Media Ltd.   

 

Hill, R. (2018). What does she think she looks like? London Review of Books, 40(5), 3-

7.  

 

Holden, S. (1999). FILM REVIEW: Spicing Austen’s 1806 With Dashes of 1999. The 

New York Times. Recuperat de: https://www.nytimes.com/1999/11/18/movies/film-

review-spicing-austen-s-1806-with-dashes-of-1999.html 

 

Jakobson, R. (1959). On Linguistic Aspects of Translation. Recuperat de: http://ls-

tlss.ucl.ac.uk/course-materials/ELCS6078_73700.pdf 

 

MCFarlane, B. (1996). Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation (1a 

ed.). Regne Unit: Oxford University Press. 

 

Monaghan, D. (2006). In Defense of Patricia Rozema’s Mansfield Park. JASNA: Jane 

Austen Society of North America, (28), 59-64. Recuperat de: http://www.jasna.org/ 

publications/persuasions/no28/monaghan/ 

 



	   36 

Rozema, P. (2004). Mansfield Park and Film: An Interview with Patricia 

Rozema/Entrevistadora: Hiba Moussa. Literature/Film Quarterly (Vol. 32), Lancaster 

University, Regne Unit.  

 

Said, E. (1993). Culture and Imperialism (1a ed.). Nova York: Alfred A. Knopf. 

 

Seger, L. (1993). El arte de la adaptación: Como convertir hechos y ficciones en 

películas (1a ed.). Fuenlabrada: Ediciones Rialp. 

 

Trilling, L. (1969). The Opposing Self. (3a ed.). Nova York : The Viking Press. 

 

Ventós, M.D. (2018). L’aventura de Mansfield Park. Quaderns: revista de traducció [en 

línia], 0(25), 99-104. Recuperat de: https://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/ 

article/view/337823  

 

Wikipedia Foundation, Inc. (s.d.). Mansfield Park. Recuperat de https://ca. 

wikipedia.org/wiki/Mansfield_Park 

 

Windschuttle, K. (2000). Rewriting the History of the British Empire. The New 

Criterion. Recuperat de: https://www.newcriterion.com/issues/2000/5/rewriting-the-

history-of-the-british-empire 

 

Zavala, L. (2009). La traducción intersemiótica en el cine de ficción. CIENCIA ergo-

sum, 16(1), 47-54. Recuperat de: http://www.redalyc.org/pdf/104/10416106.pdf 

 

 

Obres analitzades 

 

Austen, J. (2014). Mansfield Park (1a ed.). Londres: Penguin Classics 

 

Curtis, S. (productora), i Rozema, P. (dir.). (1999). Mansfield Park [DVD]. Regne Unit: 

HAL Films. 

 

 


