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Dos relats protagonitzats pel detectiu més famós de 
la història: El problema final i La casa buida. En el pri-
mer, Holmes haurà de sortejar els nombrosos intents 
d’assassinat del professor Moriarty. La casa buida és 
la primera història de Sherlock creada després de la 
seua suposada mort. Així, l’investigador apareixerà 
en escena després de tres anys fingint que és mort.

CLAUS PER A LA LECTURA 
Ciència
Davant la superstició i les creences imperants en 
l’època victoriana, Sherlock Holmes advocava per 
deixar-se guiar sempre per la lògica i per la raó. Per 
això, en les seues investigacions, aplicava acurada-
ment el mètode científic.

El detectiu més famós de tots els temps
Sens dubte, el personatge creat per Conan Doyle ha 
esdevingut el detectiu més famós de la història de la 
literatura. Basat en Auguste Dupin, el precursor ideat 
per Edgar Allan Poe, Holmes va servir d’inspiració a 
molts investigadors que van seguir les seues passes 
literàries. 

Adaptacions
Les aventures de Sherlock Holmes i el seu ajudant, el 
doctor John Watson, han sigut adaptades al teatre, al 
cinema i, fins i tot, al còmic en multitud d’ocasions. De 
fet, més de cent anys després de la seua creació, con-
tinuen apareixent noves versions i adaptacions de les 
seues històries.

TEMÀTICA: el crim, el Londres victorià, l’avenç de 
la ciència, el mètode empíric. 

GÈNERE: narrativa, relat, detectius.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: Conan Doyle va crear 
el detectiu més famós de tots els temps, un 
personatge que apostava per la lògica i la raó 
davant les supersticions.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  Els casos de Sherlock Holmes compten 
amb nombroses adaptacions 
cinematogràfiques. Les més recents 
estan protagonitzades per l’actor Robert 
Downey Jr.

  En el canal de YouTube Historia en 
comentarios podem trobar més informació 
sobre l’època victoriana, explicada de 
manera amena i senzilla.

  Sherlock Holmes va protagonitzar més de 
cinquanta aventures, entre les quals La 
lliga dels pèl-rojos i El gos dels Baskerville, 
ambdues publicades en aquesta mateixa 
col·lecció.


