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Les divertides aventures
de l’aprenent de veterinari
més estimat d’Anglaterra
Aquesta és la segona part de les memòries novel·lades del
veterinari James Herriot, a partir de les quals la BBC va fer
una sèrie mítica als anys setanta.
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Jame s He r r i ot
És el pseudònim de James Alfred Wight, que va néixer a
Sutherland, a Escòcia, 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, en un racó del
Yorkshire. I s’hi va quedar a viure. Es va casar el 1941 amb la
filla d’un granger 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.

En aquest segon volum, el protagonista, que ja té el paper
d’ajudant de veterinari rural més assumit i les peculiaritats
dels pagesos del Yorkshire una mica més apamades, continua
vivint experiències estrafolàries i imprevistes. I a més, hi irromp
una noia molt bonica per la qual el protagonista se sent atret
irremeiablement, si bé no està gaire segur de ser correspost,
sobretot perquè cada vegada que queden hi ha un cataclisme
amb bèsties desfermades pel mig.
Des que es van publicar ara fa cinquanta anys, aquests
relats, divertits i tendres, han fet les delícies de milions de
lectors. Les històries de James Herriot són, sobretot, un elogi
de la vida rural, i també d’un paisatge i d’un estil de vida que
estava a punt d’experimentar una gran transformació. Una
lectura idònia per acompanyar una escapada rural.

Coincidint amb el 50è aniversari
de la publicació del llibre original,
s’està fent una nova sèrie de les
aventures de James Herriot,
que s’estrenarà aquest any mateix.
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