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LES AVENTURES DE
SHERLOCK HOLMES

RELATS, I

El primer dels relats que s’apleguen en aquest volum, «Es -
càndol a Bohèmia», va aparèixer a The Strand Magazine el
juliol del 1891 i va catapultar a la fama el personatge de
Sherlock Holmes. De resultes d’això, la vida de moltes perso-
nes va canviar per sempre: en primer lloc, la de l’escriptor que
el va crear, l’escocès Arthur Conan Doyle, però també la de
milions de lectors que, des d’aquell moment i fins ara, no han
deixat d’admirar les enlluernadores deduccions del detectiu
més famós de la literatura. 
Aquest volum reuneix algunes de les històries més cèlebres

del llogater del 221 B de Baker Street —entre les quals «La
lliga dels pèl-rojos», «Les cinc llavors de taronja» o «La banda
dels pics»—, extraordinaris treballs de precisió que, com va
dir el poeta T. S. Eliot, seguidor fidel de les aventures de l’in-
vestigador, ens creen la il·lusió, no se sap ben bé com, que
Sherlock Holmes és del tot real. 

El primer volum de relats 
del cànon holmesià, 

una experiència literària addictiva
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Va néixer a la capital escocesa, ciutat en la qual va créixer i estudià
Medicina. Un cop va haver completat 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 seva 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 permetria a Doyle dedicar-se exclusivament a la lite-
ratura. A més de les obres sobre Sherlock Holmes, que és el que s’a-
nomena «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. 
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«La vida és infinitament més estranya
del que la ment humana pot arribar a concebre.»
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