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NORD I SUD 

A causa dels dubtes de fe del pare, que exerceix de vicari, 
la família de la jove Margaret Hale es veu obligada a aban-
donar el poblet on va néixer, a la idíl·lica Anglaterra rural, 
per anar a la ciutat de Milton, al cor de la Revolució 
Industrial. El contrast entre el món amable de la seva 
infantesa i la duresa de la vida al nord industrialitzat no 
pot ser més intens. Allà, la Margaret entra en contacte 
amb un nou ordre social, dominat pel conflicte entre els 
patrons de les fàbriques i els treballadors del tèxtil, que 
viuen i moren en unes condicions indignes. 

Un cop s’hi han instal·lat, el senyor Thorton, un jove 
empresari de la ciutat, però poc format acadèmicament, 
demana al reverend Hale que li faci classes particulars, i 
així coneix la seva filla, que desaprova la seva actitud 
davant la vaga dels seus treballadors i les seves maneres 
rudes i poc elegants. Tot i ser conscient del seu menys-
preu, en Thorton no pot evitar sentir-s’hi atret. 

Publicada per lliuraments setmanals entre el setembre 
de 1854 i el gener de 1855, a la revista Household Words, 
dirigida per Charles Dickens, Nord i sud ens presenta un 
món industrialitzat en què el respecte pels valors humans 
és possible i presenta als lectors del seu temps la imatge 
d’un patró preocupat pel benestar d’aquells que són la 
força que permet la creació de riquesa. 

Un dels grans clàssics de la literatura 
victoriana, fins ara inèdit en català:
una tendra història d’amor enmig 
dels conflictes de l’arrencada de 

la Revolució Industrial
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Elizabeth Gaskel l           
(Londres, 1810 - Holybourne, 

Hampshire, 1865)

És una de les escriptores victorianes més rellevants i esti-
mades d’Anglaterra, a mig camí entre la crítica social de 
Jane Austen i el romanticisme de les germanes Brontë. 
Òrfena de mare des de ben petita, la va criar la seva tieta 
a Knutsford, una petita ciutat on va tenir una infància  
plàcida i feliç. Quan tenia 22 anys es va casar amb el minis-
tre de la capella unitària de Cross Street, a Manchester, 
també escriptor, amb qui va viure en perfecta harmonia. 
L’arribada al nord d’Anglaterra, més industrialitzat, va ser 
un xoc molt fort per a ella, que va voler retratar les precà-
ries condicions de vida dels treballadors de les fàbriques 
en algunes de les seves obres, com Mary Barton i Nord  
i sud. Signava amb el nom de casada, sense renunciar, 
doncs, a la seva condició d’esposa i reivindicant la igualtat 
de la dona a l’hora d’escriure novel·la social. Va ser respec-
tada i admirada pels crítics i per autors de la seva època 
com Charles Dickens o Charlotte Brontë, de qui va escriu-
re una biografia imprescindible.
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