
Edicions 62 ha anunciat en una nota de 
premsa que aquest mes de gener s’es-
queien els cinquanta anys de la mort de 
Dashiell Hammett, “un dels autors més 
importants de la novel·la negra ameri-
cana del segle XX”. I tot seguit la nota 
recordava que l’autor havia publicat 
L’home flac i El falcó maltès a la mítica 
col·lecció de novel·la negra d’Edicions 
62, La Cua de Palla. Completava la nota 
la fitxa dels dos títols i els textos de les 
dues contracobertes.

Posats a recordar, es podia haver 

recordat que Edicions 62 també li va 
publicar La clau de vidre, Collita roja, 
106.000 dòlars, Diner de sang i un re-
cull format pels relats La ferradura d’or 
i El noi sense nom.

Posats a celebrar l’aniversari des 
dels mitjans de comunicació, com sem-

bla que la nota animi a fer, es podia 
haver pres la decisió de reeditar-lo, de 
tornar-lo a posar a l’abast del lector. 
Llavors la notícia hauria obligat a cele-
brar públicament l’aniversari. Perquè, 
curiosament, l’aniversari arriba just en 
el moment que l’autor és, a Edicions 
62, més mort i enterrat que mai.

Dels dos títols esmentats per la nota, 
un ja és descatalogat, El falcó maltès, 
malgrat que és un dels llibres de la 
casa que més ha saltat de col·lecció 
en col·lecció. Publicat a la Cua de Palla 
el 1966, va passar al Cangur el 1976, 
a Butxaca, el 1998, i a la frustrada la 
Nova Cua de Palla, el 2006.

I de la resta, només podem trobar La 
clau de vidre, incorporat el 2009 a la 
col·lecció “labutxaca”. Val a dir que a la 
pàgina de crèdits d’aquesta edició llegim 
que la primera edició va ser publicada a 
Edicions 62 l’any 1981. L’any 1981 es 
va publicar a les Seleccions de la Cua 
de Palla. N’era el número 1. Però ja molt 
abans, el 1963, havia aparegut a la Cua 
de Palla. N’era el número 3 i era el primer 
Hammett de la col·lecció i de l’editorial.

Realment, la nota d’Edicions 62 ens 
convida a celebrar la mort de Dashiell 
Hammett.
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Un testimoni que inaugura una nova 
manera de tractar l’Holocaust. Des de 
la doble condició d’alemanya i jueva, i 
néta d’un supervivent d’Auschwitz, Jo-
hanna Adorján narra la mort dels seus 
avis amb una lucidesa i una serenitat 
que només poden donar els anys. El 
13 d’octubre del 1993 els seus avis es 
van suïcidar en un barri residencial del 
voltant de Copenhaguen, i va necessitar 
uns quants anys abans d’iniciar una in-
vestigació per a entendre’n els motius.

El 1929, Joan Amades va fer una re-
cerca per alguns pobles de la ribera 
del Segre. De Nargó, se’n va endur 
130 cançons anotades. La major part, 
però, van desaparèixer engolides pels 
sotracs de la història i l’oblit de la gent. 
Marcel Fité reconstrueix aquell possible 
passat, segrestat i perdut (“El cançoner 
del rai”), evoca i explica la inacabable 
postguerra (“Els dies grisos”) i deixa 
una petita constància del plaer perso-
nal de llegir poesia (“Relectures”).

Olivia Morrow té unes cartes de la di-
funta cosina Catherine, una monja en 
procés de beatificació, que proven que 
a disset anys va donar a llum un noi 
que va donar en adopció, l’Alex Gannon, 
un inventor de patents mèdiques mun-
dialment famós. Ara, dues generacions 
més tard, la pediatra Monica Farrell, 
néta de la Catherine, té dret a disposar 
d’allò que queda de la fortuna familiar. 
Però dir a la Mònica qui és significa trair 
els desigs de la Cahterine.

El secret d'una monja en 
procés de beatificació

L’ombra del teu 
somriure

MARY HIGGINS CLARK

Traducció de Rosa Borràs. 
Edicions 62. Barcelona, 2011. 
390 pàgines / 21 euros

86 EL TEMPS  15 DE FEBRER DEL 2011

Galeria

Reconstrucció del cançoner 
del rai, de Nargó

Una nova manera de tractar 
els horrors de l'Holocaust

Un amor únic

JOHANNA ADORJÁN

Traducció de Jordi Jané-Lligé. 
Proa. Barcelona, 2011. 
158 pàgines / 16,50 euros

La clau de vidre

DASHIELL HAMMETT

Traducció de Rafael Tasis. 
“Labutxaca”, Edicions 62. 
286 pàgines / 7,69 euros

Dashiell Hammett

El cançoner del rai

MARCEL FITÉ

Pagès Editors. Lleida, 2010. 
86 pàgines 12 euros

Lluís Bonada

La mort de Dashiell Hammett

EL
 T

EM
PS

1392ET086-FET.indd   11392ET086-FET.indd   1 09/02/2011   18:15:5709/02/2011   18:15:57


	1392ET086

