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QUÈ SE N’HA FET DE CHRISTOPHER BOONE? 

(Possible continuació de la vida i tribulacions de Christopher Boone – 

Homenatge al llibre “El curiós incident del gos a mitjanit” de Mark 

Haddon.) 

 

Mare segueix treballant de caixera al centre de jardineria. Ha fet una 

amiga que es diu Marina i que és de Catalunya. Mare m’ha explicat 

que a vegades se’n van a prendre un cafè al bar que hi ha a prop del 

centre de jardineria i que està a 24 m de distància. Alguns cops 

m’ensenya el que ha de fer i jo l’ajudo una mica. Sobretot em fixo molt 

quan la gent paga amb les targes de crèdit i cada cop que en té una a 

la mà, intento memoritzar tots els seus 16 nombres. 

 

Ara tot ens va molt bé i Mare diu que potser, d’aquí a uns mesos, quan 

tinguem més estalvis, podrem traslladar-nos a un pis per a nosaltres sols, 

amb lavabo propi.  

 

Pare i Mare s’entenen més i no es barallen ni es criden. Ahir, quan Mare 

em vingué a buscar després de la feina i va entrar a casa, estigué 

parlant amb Pare durant vint-i-sis minuts. Mentrestant, jo llegia un llibre 

que Mare m’havia comprat que es titula Matemàtiques a la vida 

quotidiana.  

 

D’aquest llibre m’agrada molt una pàgina en la qual s’explica com es 

calcula el dígit de control, que és l’últim nombre de les targes de crèdit.  

És molt interessant. Aquestes targes, com ja 

he comentat, consten de 16 nombres  

però, per a calcular-ne l’últim, s’han de 

sumar les 7 xifres que ocupen el lloc parell i 

afegir-hi el doble de la suma de les 8 xifres 

que ocupen el lloc imparell. 
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En aquest cas faríem: 

2+4+6+8+8+6+4+2(1+3+5+7+9+7+5+3) = 118 

 

A continuació hem de comptar, entre els que ocupen el lloc senar, 

quants nombres són més grans de 4 i sumar-los al nombre que hem 

obtingut. 

118+5  = 123 (en aquest cas són cinc: 1+3+5+7+9+7+5+3) 

 

Considerem el residu de dividir el nombre obtingut (123) entre 10. Si el 

residu és 0, el dígit de control és 0, i si és qualsevol altre nombre (r ≠ 0), el 

dígit de control és 10 - r.  
  

10-3 = 7 (aquest nombre coincideix amb el dígit de control 

de la tarja que hi havia d’exemple, per la qual cosa, aquest 

exemple m’ha sortit bé). 

 

Ara ja no caldrà que m’aprengui l’últim nombre (el de la més a la dreta) 

de les targes de crèdit quan ajudi la meva mare. Serà molt més divertit 

deduir-lo jo sol. 

 

Per celebrar que avui fa exactament set mesos que Mare treballa al 

centre de jardineria, i com que és dissabte i Mare no treballa, hem 

decidit anar a buscar el Sandy a casa de Pare. A mig camí, he vist 3 

cotxes vermells seguits, la qual cosa significa que avui serà un  Dia 

Bastant Bo.  

 

Últimament el Sandy s’ha fet molt gran (gairebé ha crescut ¼ més de la 

llargada que tenia fa 4 mesos). Mare i jo l’hem tret a passejar pel carrer. 

La seva corretja també és de color vermell perquè la vaig escollir jo. 

Sandy és molt inquiet i no parava de moure’s. Quan ja portàvem una 

estona passejant (15 minuts i 36 segons), hem parat a una botiga per 

comprar galetes per menjar. Hem deixat el gos lligat a un fanal que hi 
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havia davant de la botiga. Quan n’hem sortit, he deslligat el Sandy i 

hem continuat fent un tomb pels voltants. Al cap d’una estona ha 

començat a ploure molt i hem hagut de tornar corrents a casa per 

deixar-hi el gos. 

  

Pare ens ha deixat dutxar a casa seva perquè havíem hagut de passar 

pel fang i estàvem molt bruts. Jo m’he dutxat primer. Mentre estava a la 

dutxa he calculat que de l’aixeta surten aproximadament uns 9 litres per 

minut. Això vol dir que he gastat al voltant de 72 litres perquè he tardat 8 

minuts a acabar de rentar-me. Després he anat a la meva habitació a 

estirar-me una estona al llit perquè estava cansat. Quan Mare ha 

acabat de dutxar-se i vestir-se (que ha sigut als cap d’una estona 

perquè ella tarda molt més temps que jo, per la qual cosa jo he pogut 

deduir que ha gastat, com a mínim, 100 litres), es hem acomiadat de 

Pare. Pare ha obert el palmell de la mà en forma de ventall i jo l’he 

tocat amb la punta dels meus dits. Abans d’anar-nos-en li hem dit: 

- Recorda a rentar el Sandy, que està molt brut. 

I ell ha dit: 

- Sí, ara ho faré. Adéu, us estimo molt! 

I Mare ha dit: 

- Adéu Ed. 

 

Quan hem arribat a casa, jo he anat al wàter i Mare ha entrat a la 

nostra habitació i ha començat a posar una rentadora amb la nostra 

roba enfangada. I quan jo entrava a l’habitació, he vist al senyor 

William, el nostre veí que viu a l’habitació del davant, sortir amb el seu 

gos Jack. El senyor William sempre surt a la mateixa hora a passejar el 

Jack, tant si és dilluns, dimarts, dimecres,…; tant si és època de 

vacances, dies festius o dies feines,...; sempre surt a les 8 en punt i tanca 

la porta de la seva habitació girant una sola vegada la clau al pany. No 

hi ha ni un sol dia que no surti a la mateixa hora i fent sempre el mateix. 
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El senyor William és una mica antipàtic perquè no saluda mai i quan li 

dius qualsevol cosa, et mira amb mala cara. Jo el veig sempre perquè 

se’n va a la mateixa hora que jo vaig al wàter. 

 

Avui torna a ser dissabte i es compleix una setmana des que vam portar 

a passejar a Sandy amb Mare. Ha vingut Marina, la companya de 

treball de Mare, i s’ha quedat a sopar. Mare i ella han estat molta 

estona parlant (2 hores i 17 minuts). Marina es veu una noia agradable. 

Quan jo estava desparant la taula, m’he entrebancat i la safata de 

mongetes amb tomàquet que duia, m’ha caigut al damunt dels 

pantalons. Mare m’ha dit que anés al lavabo a netejar-me’ls una mica. I 

quan he sortit de la nostra habitació he vist al senyor William, però 

aquesta vegada era molt més tard i no sortia amb el seu gos; sortia, 

només, amb una maleta molt gran i han tancat la porta, sí... però ha 

girat dues vegades la clau  al pany. He vist que s’ha assegurat diverses 

vegades que la porta quedés ben tancada. I a mi això m’ha semblat 

molt estrany, perquè era el primer dia que no feia el mateix de sempre. 

Jo, amb molt bona intenció, li he dit: 

- On va? 

I el senyor  William m’ha contestat: 

- No n’has de fer res! A tu què t’importa! 

 

Aleshores he decidit que demà començaria a investigar el que havia 

passat aquesta nit... 


