Col·lecció Sherlock Holmes, de Joan Proubasta

Es tracta d’una extensa col·lecció que Joan Proubasta dóna a la Biblioteca Pública Arús
(BPA) l’any 2011, fa 5 anys. Cada any rep una subvenció de la biblioteca per tal de poder
seguir ampliant la col·lecció (s’adquireixen entre uns 200 i 250 exemplars nous cada any).
El Sr. Proubasta explica que, que Arthur Conan Doyle (l’autor de S. Holmes) era maçó tan
la biblioteca com ell mateix es van entendre molt bé a l’hora de fer tractes.
Joan Proubasta prové d’una família de col·leccionistes. Per exemple, la seva mare feia
col·lecció de mussols i també va arribar a reunir unes 1.5000 estampetes de Sta. Teresa del
Niño Jesús.
Va començar la col·lecció quan tenia 13 anys. El van portar a estudiar francès als Alps i allà
va comprar els seus primers 5 o 6 llibres de S. Holmes, al quioscc del costat de la seva
escola. Quan va tornar a Barcelona va comprar totes les novel·les de S. Holmes que havia
publicat l’editorial Molino de Barcelona1, que va ajuntar amb uns quants exemplars més que
havia reunit el seu pare anys enrere quan havia estat al Regne Unit. Després d’haver reunit
aquests primers 25 llibres decideix continuar ampliant aquesta petita col·lecció.
Uns anys després va començar a estudiar enginyeria i finalment es va convertir en enginyer
tèxtil a Espanya i a França. Com que dominava els idiomes es va dedicar a vendre fil arreu
del món i va aprofitar els viatges que feia per negocis per anar incrementat a poc la seva
col·lecció.
Actualment aquesta és la col·lecció privada dedicada a la figura de S. Holmes més
important d’Espanya, i una de les 10 millors del món.
-

La millor col·lecció era de John Bennett Shaw, de Santa Fe (Nuevo Méjico), que la
va donar a la Universitat de Massachusetts. Es tracta d’una col·lecció que consta de
21.000 peces en total, entre llibres i altres tipus d’objectes.

A més, també existeixen diversos museus dedicats a S. Holmes arreu del món; alguns dels
més importants són els del Regne Unit i els de Japó.
Fa 25 anys el Sr. Proubasta va ser el soci fundador de l’Associació d’Amics de S. Holmes de
Barcelona, que van anomenar “Círculo Holmes”. Consta d’uns 100 membres
aproximadament i casa 3 mesos publiquen un Butlletí amb informació diversa, activitats,
exposicions...
-

Cada any es fan 2 exposicions i algunes de les peces destacades de la col·lecció
s’exposen al pis principal de la Biblioteca.

L'Editorial Molino va ser creada a Barcelona (Catalunya), el 1933 per iniciativa de Pablo del Molino
Mateus (1900 -1968), qui volia crear una col·lecció de novel·la per al gran públic. En els seus setanta-un anys
d'existència es convertí en una de les editorials catalanes de referència en els gèneres infantil, juvenil, i de
novel·la policíaca. El 2004 va ser absorbida pel grup RBA, que manté el nom com segell d'algunes
col·leccions.
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-

Segons Proubasta, actualment hi ha unes 300 associacions dedicades a S. Holmes
arreu del món.

Arthur Conan Doyle va escriure 60 novel·les de S. Holmes. Tota la resta són llibres d’altres
autors inspirats en la seva figura. Proubasta adquireix tot allò que tingui algun tipus de
relació amb S. Holmes, per petita que sigui la vinculació; i no només col·lecciona llibres
sinó tot tipus d’objectes. A més, també té llibres d’Arthur Conan Doyle en els quals no hi
intervé en cap moment S. Holmes; així com novel·les policíaques d’altres autors.
Actualment la col·lecció està formada per 12.000 peces en total (totes catalogades pel
mateix Proubasta) entre llibres i tota mena d’objectes:
-

6.000 llibres
2.000 còmics
Mangues
Pòsters
Retalls de diari
Jocs de taula
Pipes
Monedes
Pel·lícules
Titelles
Figuretes (Ex. Dos caganers S. Holmes)
Autògrafs d’actors que han interpretat a S. Homes (Jeremy Brett i Michael Caine)

Els llibres, retalls, còmics i pòsters estan escrits en 42 idiomes diferents (per exemple català,
castellà, anglès, portuguès, alemany, japonès... Braille, taquigrafia i Esperanto)
Alguns dels volums més apreciats per Proubasta són:
-

1a edició de “The Hund of Baskervilles”, 1902. Li va regalar un amic col·leccionista
anglès
1es edicions en català dels relats de Sherlock Holmes, publicats per la Revista “De
tots colors” l’any 1908.

