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EL RETORN DE 

SHERLOCK HOLMES 
RELATS, III 

A «El problema final» —l’aventura que tanca el volum anterior, 
Les memòries de Sherlock Holmes—, Watson plorava la des-
aparició del «millor i el més intel·ligent dels homes» que mai 
havia conegut. Segons es podia llegir a la carta que el cèlebre 
detectiu li havia deixat, Holmes i Moriarty estaven determinats 
a batre’s a mort al caire de l’abisme de les cascades de 
Reichenbach, a Suïssa. Mai no es va saber res més de cap dels 
dos, ni tampoc se’n van trobar els cossos.  

La realitat era que Conan Doyle havia buscat un final 
espectacular per a Sherlock Holmes, amb l’esperança que els 
lectors, tard o d’hora, se n’oblidarien i ell es podria dedicar a 
escriure sobre altres temàtiques. Però els lectors es van revol-
tar, i la seva fúria no es va esbravar amb el temps. Tot i així, 
l’autor va resistir deu anys de pressió incessant. Fins que, un 
matí de la primavera de 1894, el doctor Watson es va desma-
iar per primera i última vegada a la seva vida. La causa de la 
seva estupefacció havia estat la inesperada visió d’un ressus-
citat: Holmes era viu! 
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El tercer volum de relats del cànon holmesià,  
entre els quals hi ha «La casa deshabitada»,  

en què Sherlock Holmes, finalment, reapareix. 
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(Edimburg, 1859 –  
Crowborought, Sussex, 1930)

Va néixer a la capital escocesa, ciutat en la qual va créixer i va estudiar 
Medicina. Un cop completada la carrera, va obrir consulta mèdica, 
però, com que la seva clientela era més aviat escassa, va co men çar 
a escriure petites històries que va aconseguir que apare guessin a la 
premsa. El 1887 va publicar la primera novel·la, Estudi en escarlata, 
protagonitzada per un carismàtic investigador anomenat Sherlock 
Holmes, i tres anys després n’aparegué una seqüela, El signe dels 
quatre. El 1891 es va traslladar a Londres per exercir d’oftalmòleg, 
una especialitat en què havia estat aprofundint en els millors centres 
europeus, si bé a la capital britànica tingué encara menys sort. En 
aquelles tardes de quietud a la seva consulta, mentre esperava que el 
requerís algun pacient, va començar a escriure relats breus a l’entorn 
d’aquell perspicaç detectiu, amb els quals assoliria un èxit fulgurant 
que li permetria dedicar-se exclusivament a la literatura. A més de les 
obres sobre Sherlock Holmes, que és el que s’anomena «el cànon  
holmesià» (quatre novel·les i cinquanta-sis relats), també va escriure 
novel·les històriques i de ciència-ficció, i trasbalsat per la devastació 
de la Primera Guerra Mundial, va publicar cròniques bèl·liques i assaigs 
sobre espiritisme. 


