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    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A    ÀGORA  
                                            

              Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....      

“El curiós incident del gos a mitjanit”  de Mark Haddon  

«El curiós incident del gos a mitja nit» va ser publicat per primera vegada en 2004.

Obra  escrita  per   Mark  Haddon (28/10/1962)  del  Regne  Unit.  Escriptor,  il·lustrador,  poeta,
novel·lista, escriptor de contes i professor. Escriu la seua primera novel.la arran de treballar amb
persones amb certes discapacitats . El títol d’aquesta novel·la serà una cita a un comentari fet pel
personatge Sherlock Holmes en el conte Silver Blaze: «El curiós incident del gos a mitja nit» 

Aquesta novel·la rep el  premi al  «Libro del  Año Whitbread», premi al  millor  llibre per a
jóvens lectors i el premi per a escriptors de la Commonwealth com millor primer llibre. 

El personatge principal del llibre és Christopher, personatge peculiar per patir un Trastorn
de l’Espectre Autista nivell 1 també conegut fins ara com la Síndrome d’Asperger.  Els aspectes i
peculiaritats de Christopher porten al lector a endinsar-se en un món vist des d’un punt de vista
diferent i a seguir la seua aventura a partir de la mort violenta del gos de la veïna. Té una memòria
prodigiosa per als nombre prims fins el 7507, coneix tots els països del mon i les seues capitals,
sap perquè la via làctia es veu com una línia o perquè de nit estem a les fosques malgrat la gran
quantitats d’estels que hi ha al cel però té dificultats en altres coses com la empatia, la assertivitat
o reconèixer les emocions en ell mateixa i en els altres... ningú el pot tocar . Els fets transcorren en
una menuda ciutat Swindon, fins que decideix marxar en tren cap a Londres a casa de la seua
mare 

A partir d’un llenguatge senzill i fluït ,l’autor ens ajuda a comprendre el personatge i a viure
la vida des de la perspectiva d’un Trastorn de l’Espectre Autista..

                                                                                                                                             

  
“Me gustan los horarios porque me gusta saber cuándo van a pasar las cosas”

“Las matemáticas no son como la vida, porque al final en la vida no hay respuestas

sencillas.”

Cites del llibre
“El curiós incident del gos a

mitjanit”



“No me gustan los extraños porque no me gusta la gente que no conozco. Es difícil

comprenderlos.”

“Me  fui  al  jardín  y  me  tumbé  y  miré  las  estrellas  en  el  cielo  y  me  hice

insignificante.”

“Muchas cosas son misterios. Pero eso no significa que no tengan una respuesta. Es

sólo que los científicos no han encontrado aún la respuesta.”

“  (...)  Y  entonces  me  licenciaré  con  matrícula  de  honor  y  me  convertiré  en  un

científico. Y sé que puedo hacer eso porque fui a Londres yo solo, y porque resolví  el

misterio de ¿Quién Mató a Wellington?, y encontré a mi madre y fui valiente y escribí un

libro y eso significa que puedo hacer cualquier cosa.”

   


