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Si r Ar t hur C onan D oy l e

L’ARXIU DE
SHERLOCK HOLMES
Relats, V

El volum que completa els relats
que van donar la fama al detectiu
més cèlebre del món.
Aquest volum aplega els dotze darrers relats protagonitzats pel
famós detectiu, publicats a The Strand Magazine entre l’octu
bre del 1921 i l’abril del 1927; és a dir, després d’un silenci
de quatre anys d’ençà de l’aparició del volum anterior, El
darrer cop d’arquet, en què Arthur Conan Doyle havia fet dir
al seu personatge que ja vivia jubilat, dedicat a l’apicultura i
altres aficions domèstiques.

Si r Ar t hur
C on an D oy l e
(Edimburg, Escòcia, 1859 Crowborough, Anglaterra, 1930)
Va néixer a Edimburg, ciutat en la qual va créixer i va estudiar
Medicina. Un cop va haver completat la carrera, va obrir con
sulta, però com que la seva clientela era més aviat escassa,
va començar a escriure petites històries que va aconseguir
publicar a la premsa. El 1891 es va traslladar a Londres per
obrir una clínica, per bé que a la capital britànica tingué enca
ra menys sort. En una d’aquelles tardes de quietud al seu
despatx, mentre esperava que aparegués algun pacient, va
néixer el cèlebre Sherlock Holmes, l’èxit del qual va dur Conan
Doyle a dedicar-se exclusivament a la literatura. A més de les
obres que giren a l’entorn d’aquest extraordinari detectiu, que
és el que s’anomena «el cànon holmesià» (quatre novel·les i
cinquanta-sis relats), Conan Doyle també va escriure novel·les
històriques i de ciència ficció, i sota la influència de la devas
tació de la Primera Guerra Mundial, va publicar diverses crò
niques de guerra i assaigs sobre espiritisme.

Per tant, les dotze noves històries que trobarem en aquest
volum —entre les quals algunes de les més conegudes de
Sherlock Holmes, com «El misteri del soldat pàl·lid», «L’a
ventura del client distingit», «El problema del pont de Thor» o
«El vampir de Sussex»— corresponen a casos que Holmes
havia resolt anteriorment, abans de jubilar-se, i que Watson (o
excepcionalment el mateix Holmes) ara transcriu per fer les
delícies dels seguidors del detectiu.

L’edició conté un epíleg de
Josep Lluís Martín Berbois,
historiador i membre del Círculo Holmes,
que ens ofereix el context del moment
en què aquests relats es van publicar.
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