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LES CONFESSIONS 
DEL SENYOR 
HARRISON 

Havent completat la seva formació mèdica en un hospital de 
Londres, el jove i ben plantat senyor Harrison accepta una 
posició d’ajudant de metge a la petita localitat rural de 
Duncombe, on, curiosament, cinc de cada sis habitants són 
dones; per tant, en Harrison es trobarà que la majoria de les 
seves pacients són vídues riques i fadrines una mica aprensi-
ves. 

Tot i que des del primer moment es fixa en la dolça Sophy, la 
filla del rector, sense voler-ho es trobarà al bell mig d’un munt 
de còmiques equivocacions i festejos involuntaris que posaran 
a prova tant la seva paciència com la seva vanitat. 

Una divertida i tendra 
història d’amor i equívocs 

en l’Anglaterra rural victoriana
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Elizabeth Gaskel l        
(Londres, 1810 –  
Holybourne, Hampshire, 1865)

És una de les escriptores victorianes més rellevants i estima-
des d’Anglaterra, a mig camí entre la crítica social de Jane 
Austen i el romanticisme de les germanes Brontë. Orfe de 
mare des de ben petita, la va criar la seva tieta a Knutsford, 
una petita ciutat molt tranquil·la on va tenir una infància plà-
cida i feliç. Quan tenia 22 anys es va casar amb el ministre 
de la capella unitària de Cross Street, a Manchester, també 
escriptor, amb qui va viure en perfecta harmonia. L’arribada al 
nord d’Anglaterra, molt més industrialitzat, va ser un xoc molt 
fort per a ella, que va voler retratar les precàries condicions de 
vida dels treballadors de les fàbriques en algunes de les seves 
obres, com Mary Barton i Nord i sud. Però Les confessions del 
senyor Harrison (1851) formen part de les seves obres de 
caire rural i humorístic, inspirades en les anècdotes domèsti-
ques de la seva infància a Knutsford, que desenvoluparia més 
endavant en el popular Cranford. Va ser respectada i admirada 
pels crítics i per autors de la seva època com Dickens o Char-
lotte Brontë, de qui va escriure una biografia imprescindible.

«La meva estimada Xahrazad… L’anomeno  
així, senyora Gaskell, perquè tinc la certesa  
que els seus poders narratius són incapaços 
d’esgotar-se en una sola vetllada: segur que 

duren, com a mínim, mil i una nits.»  
— Charles Dickens


