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James Her r iot
TOTES
LES BÈSTIES,
PETITES I GROSSES
Les divertides experiències
d’un aprenent de veterinari
en l’Anglaterra rural dels anys trenta
Quan el jove James Herriot, que acabava d’enllestir la carrera de veterinària a Glasgow, va acceptar la seva primera
feina en una petita localitat del Yorkshire, no sabia ben bé
on es ficava. I és que literalment hauria de ficar-se dintre
d’una vaca, despullat de cintura en amunt, en un estable
pràcticament a les fosques i amb una temperatura sota zero.
Això no ho explicaven els seus llibres de veterinària. Ni tampoc que hauria de saber guanyar-se un a un tots els grangers
de la comarca, que se’l miraven recelosos sota la gorra, mastegant una punta de cigarreta, molt poc disposats a perdre
ni un segon amb aquell jovenet massa polit.

JAMES
HERRIOT
És el pseudònim de James Alfred Wight, que va néixer a
Sutherland el 1916. Va estudiar veterinària a Glasgow i, just
després d’aconseguir el títol, amb 23 anys, va ser contractat
com a ajudant d’un veterinari rural de Thirsk, una petita localitat del Yorkshire. I s’hi va quedar a viure. Es va casar el 1941
amb la filla d’un ramader i van tenir dos fills. Durant la Segona
Guerra Mundial, va servir a la RAF. El 1969 va iniciar la seva
carrera literària, que el va convertir, sense cap mena de dubte,
en el veterinari més estimat del Regne Unit.

Des que es van publicar als anys setanta, els relats de James
Herriot han fet les delícies de milions de lectors. Divertides i
tendres, aquestes memòries novel·lades, que la BBC va convertir en una sèrie mítica, són l’acompanyament perfecte per
a una escapada rural inoblidable.
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