
Slytherin està en alça, en Dumbledore és expulsat 

de Hogwarts i la patrulla inquisitorial recorre 

els passadissos en el cinquè curs d’en Harry.

Els de Slytherin han de triar bàndol. En 

Severus Snape juga a un perillós joc d’enganys. 

I l’antiga nissaga d’en Black es divideix quan 

la Bel·latrix Lestrange, la devota servidora del 

Senyor de les Forces del Mal, s’enfronta al seu 

cosí Sírius Black en un combat mortal.

L’edició especial de Slytherin de Harry Potter 

i l’orde del Fènix, el cinquè volum de la sèrie de 

Harry Potter, que commemora el 20è aniversari 

de la seva primera publicació, homenatja la 

residència de Hogwarts famosa pel seu orgull, 

ambició i astúcia i conté les il·lustracions 

espectaculars de Levi Pinfold, guanyador 

de la medalla Kate Greenaway.

PORTA AMB ORGULL 

ELS COLORS DE 

LA TEVA RESIDÈNCIA
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ASTÚCIA

J.K. Rowling és coneguda sobretot per ser 

l’autora dels set llibres de Harry Potter, que es van 

publicar entre 1997 i 2007. Les aventures d’en 

Harry, en Ron i l’Hermione, encara enormement 

populars, han venut més de cinc-cents milions 

d’exemplars a tot el món, han estat traduïdes a 

vuitanta llengües i han inspirat vuit pel·lícules 

supertaquilleres. A més de la sèrie de Harry Potter, 

també ha escrit tres volums complementaris per 

ajudar diverses entitats benèfi ques: El quidditch 

de totes les èpoques i Bèsties fantàstiques i on trobar-les, 

per a Comic Relief i Lumos, i Les rondalles del bard 

Gallard, per a Lumos. J.K. Rowling va col·laborar 

amb l’escriptor Jack Thorne i el director John 

Tiff any en la creació de l’obra de teatre Harry Potter 

i el llegat maleït, que es va estrenar a Londres el 

2016. El mateix any, va debutar com a guionista 

amb la pel·lícula Bèsties fantàstiques i on trobar-les, 

la primera d’una sèrie que segueix les aventures 

del magizoòleg Newt Scamander, inspirada 

pel volum complementari original. Quan no 

escriu sobre el Món Màgic, J.K. Rowling escriu 

novel·les per a adults ambientades en el món 

real. Ha rebut diversos premis i reconeixements, 

incloent-hi l’Orde de l’Imperi Britànic, l’Orde 

dels Companys de l’Honor i la insígnia Blue 

Peter d’or. Viu a Escòcia amb la seva família.
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1

CAPÍTOL U

L’atac de demència 
d’en Dudley

1

L’ATAC DE DEMÈNCIA D’EN DUDLEY

El dia de més calor de tot l’estiu començava a declinar, i un si-
lenci somnolent planava sobre les grans cases unifamiliars del
carrer Privet. Els cotxes, habitualment nets com una patena,
criaven pols aparcats als caminals, i els jardins, sempre amb una
gespa tan verda, estaven grocs i eixarreïts a causa de les restric-
cions d’aigua imposades per la sequera. Privats de les seves ocu-
pacions habituals —rentar el cotxe i segar la gespa—, els habi-
tants del carrer Privet s’havien refugiat en l’ombra fresca de
casa seva, amb les finestres obertes de bat a bat esperant inútil-
ment que hi passés una mica d’aire. L’única persona que hi ha-
via a fora era un adolescent estirat de panxa enlaire en un par-
terre del número quatre.

Era un nano prim, de cabells negres, amb ulleres, amb l’as-
pecte demacrat i una mica malaltís d’algú que ha crescut molt
en poc temps. Portava uns texans bruts i estripats, una samar-
reta destenyida que li anava gran, i tenia les soles de les vambes
gastades de les vores. L’aparença d’en Harry Potter no agrada-
va als veïns, que eren una gent que considerava que la deixade-
sa hauria d’estar penada per la llei; però, com que aquella tarda
s’havia amagat darrere d’una gran hortènsia, qui passava pel
carrer no el veia. Només l’haurien pogut descobrir si el tiet
Vernon o la tieta Petúnia haguessin tret el cap per la finestra de
la sala d’estar i haguessin mirat el parterre de just a sota.

En conjunt, en Harry es felicitava per la idea que havia tin-
gut d’amagar-se allà. Potser no era gaire còmode estar estirat
en aquell terra dur i calent, però en canvi no hi havia ningú que
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HARRY POTTER I  L ’ORDE DEL FÈNIX

2

l’observés fent escarritxar les dents fins al punt de no deixar-li
sentir les notícies o que li fes preguntes impertinents, com de
fet li passava cada vegada que volia asseure’s a la sala d’estar per
mirar la televisió amb els seus tiets.

Ben bé com si aquest seu pensament s’hagués esquitllat per
la finestra oberta, en Vernon Dursley, el tiet d’en Harry, va
obrir de cop la boca:

—Que bé que en Harry hagi deixat de fer la guitza. Per
cert, ¿on és?

—No ho sé —va dir la tieta Petúnia, amb indiferència—.
A dintre casa, no.

El tiet Vernon va remugar.
—Vol mirar les notícies... —va dir en to foteta—. Vés a sa-

ber quina una en porta de cap. Un nano normal no s’hi inte-
ressa, per les notícies... En Dudley no té ni idea del que passa
al món; no crec ni que sàpiga qui és el primer ministre! A més
a més, no crec que a les «nostres» notícies surti res de la seva
colla...

—Calla, Vernon, que la finestra és oberta! —va dir la tieta
Petúnia.

—Ai, és veritat; perdona.
El senyor i la senyora Dursley van callar. En Harry va es-

coltar la cançó d’un anunci de cereals amb fruita mentre obser-
vava com la senyora Figg, una dona gran una mica fleuma en-
amorada de gats que vivia al passeig de les Glicines, passava
ranquejant pel carrer. Feia morros i parlava sola. En Harry va
estar content d’estar amagat darrere l’hortènsia, perquè últi-
mament la senyora Figg havia agafat el costum de convidar-lo
a prendre el te sempre que el trobava. Quan ja havia tombat la
cantonada i l’havia perdut de vista, la veu del tiet Vernon es va
tornar a deixar sentir a través de la finestra.

—¿En Dudley ha anat a prendre el te a casa d’algú?
—A casa dels Polkiss —va dir la tieta Petúnia amb tendre-

sa—. Té tants amiguets, i cau tan bé a tothom...

10 j. k. rowling

En Harry va haver de fer un esforç per aguantar-se el riure.
El senyor i la senyora Dursley estaven absurdament desinfor-
mats sobre la vida del seu fill, en Dudley. S’havien empassat to-
tes les mentides suades que els havia dit fins ara d’anar a pren-
dre el te cada vespre amb un company diferent de la colla
durant les vacances d’estiu. En Harry sabia perfectament que
en Dudley no anava a prendre el te enlloc; ell i la seva banda es
passaven la tarda destrossant gronxadors, fumant en alguna
cantonada i tirant pedres als cotxes i a la canalla. En Harry, que
s’havia passat quasi totes les vacances voltant pel carrer arreple-
gant diaris de les papereres, els havia vist fer-ho cada tarda que
sortia a passejar per Little Whinging.

Les primeres notes de la música que anunciava les notícies
de les set van sortir per la finestra, i en Harry va notar que li feia
un salt el cor. Potser avui —després d’un mes d’esperar— seria
el dia.

—Un nombre rècord de turistes col.lapsa els aeroports des-
prés de més d’una setmana de vaga dels facturadors d’equipat-
ge espanyols...

—Envieu-los a dormir el son etern, home —va rondinar el
tiet Vernon abans que el locutor acabés de llegir el titular. Però
tant era: a fora, al parterre, en Harry tornava a estar tranquil. Si
hagués passat res, segur que ho haurien dit primer de tot; la
mort i la destrucció eren més importants que uns quants turis-
tes deixats de la mà de Déu.

Va respirar fondo i es va quedar mirant l’enlluernadora bla-
vor del cel. Aquell estiu havia sigut igual cada dia: patir, esperar,
treure’s un instant de sobre aquella angoixa, i començar a patir
un altre cop; i tota l’estona, però cada vegada amb més insistèn-
cia, preguntant-se per què no havia passat res encara.

Va continuar escoltant, per si de cas hi havia cap al.lusió que
els muggles no reconeguessin com a tal —alguna desaparició
inexplicable, potser, o algun accident estrany—, però després
de la vaga dels facturadors d’equipatge va venir la notícia sobre
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En Harry va haver de fer un esforç per aguantar-se el riure.
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el dia.
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prés de més d’una setmana de vaga dels facturadors d’equipat-
ge espanyols...

—Envieu-los a dormir el son etern, home —va rondinar el
tiet Vernon abans que el locutor acabés de llegir el titular. Però
tant era: a fora, al parterre, en Harry tornava a estar tranquil. Si
hagués passat res, segur que ho haurien dit primer de tot; la
mort i la destrucció eren més importants que uns quants turis-
tes deixats de la mà de Déu.

Va respirar fondo i es va quedar mirant l’enlluernadora bla-
vor del cel. Aquell estiu havia sigut igual cada dia: patir, esperar,
treure’s un instant de sobre aquella angoixa, i començar a patir
un altre cop; i tota l’estona, però cada vegada amb més insistèn-
cia, preguntant-se per què no havia passat res encara.

Va continuar escoltant, per si de cas hi havia cap al.lusió que
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la sequera que afligia tota la regió del Southeast («Espero que
el veí ho estigui escoltant!», va bramar el tiet Vernon. «A qui se
li acut, tenir engegats els aspersors a les tres de la matinada!»),
després la d’un helicòpter que havia estat a punt d’estavellar-se
en un camp a Surrey, després la d’una actriu famosa que es di-
vorciava del seu famós marit («Pots comptar si ens interessen
gaire, els problemes que puguin tenir», va dir la tieta Petúnia
amb menyspreu, ella que seguia el cas amb fruïció mirant to-
tes les revistes que li queien a les mans).

En Harry, enlluernat pel cel de tarda, va tancar els ulls i va
continuar escoltant el que deia el locutor:

—...i, per acabar, una manera molt original de refrescar-se
a l’estiu que se li ha acudit al periquito Bungy. En Bungy, que
viu al Cinc Plomes de Barnsley, ha après a practicar l’esquí
aquàtic! Ens n’informa Mary Dorkins.

En Harry va obrir els ulls. Si havien arribat fins al punt de
parlar de periquitos que feien esquí aquàtic volia dir que no hi
havia res més d’interessant per sentir. Va girar-se de panxa a ter-
ra sense fer soroll i es va posar de quatre grapes amb la intenció
de sortir arrossegant-se de sota de la finestra.

Quan amb prou feines havia avançat un pam, però, van pas-
sar unes quantes coses seguides.

Un espetec fort i sonor va trencar el silenci desmaiat de la
tarda igual que un tret; un gat va sortir escapat de sota un cot-
xe aparcat i va desaparèixer, i a la sala d’estar de casa els Durs-
ley es va sentir un xiscle, un renec estentori i un estrèpit de vai-
xella trencada. Com si això fos el senyal que esperava, en Harry
es va posar dret d’un bot al mateix temps que de la trinxa dels
pantalons es treia una vareta prima de fusta; però, abans d’aixe-
car-se del tot, va picar amb la closca contra la finestra oberta. 
El soroll del cop va fer que la tieta Petúnia cridés encara més.

A en Harry li va semblar que se li partia el cap en dos. Amb
els ulls enllagrimats i fent tentines, va voler escorcollar el car-
rer amb la mirada per descobrir l’origen del soroll, però quan

12 j. k. rowling

tot just s’acabava de redreçar dues mans morades van sortir de
la finestra i el van engrapar pel coll.

—Guarda-la! —va dir-li el tiet Vernon a l’orella amb un
xiuxiueig crispat—. Guarda-la ara mateix, abans que la vegi
ningú!

—Deixa’m anar! —va dir en Harry amb un esbufec. Van
forcejar un instant, en Harry maldant per alliberar-se dels dits
com botifarrons del seu tiet amb la mà esquerra mentre amb la
dreta aguantava amb força la vareta aixecada; però de cop en
Harry va notar una fiblada especialment dolorosa al lloc del cap
on havia picat, i el tiet Vernon va deixar anar en Harry amb un
crit, ben bé com si li hagués passat el corrent. Va ser com si una
força invisible que hagués emanat del seu nebot li impedís con-
tinuar tenint-lo agafat.

Esbufegant, en Harry va caure sobre l’hortènsia, es va re-
dreçar i va donar una mirada al seu voltant. No es veia res que
hagués pogut causar aquell espetec, però hi havia unes quantes
cares que treien el nas per unes quantes finestres de les cases
veïnes. En Harry es va afanyar a ficar-se la vareta dintre els te-
xans i a fer cara d’innocent.

—Quina tarda més bona que fa, ¿eh? —va dir alt el tiet Ver-
non com a salutació a la senyora del número set, que espiava
des de darrere les cortines—. ¿Ha sentit quina falsa explosió? A
la Petúnia i a mi ens ha clavat un bon espant!

Va continuar somrient, amb una esgarrifosa ganyota de boig,
fins que tots els veïns curiosos van haver desaparegut de les se-
ves finestres respectives; aleshores, amb el somriure transfor-
mat en un rictus de ràbia, va fer un gest a en Harry perquè se li
acostés.

En Harry va avançar uns quants passos, però va vigilar de
parar-se prou lluny del tiet Vernon perquè no tornés a provar
d’escanyar-lo.

—¿Per què coi ho has hagut de fer, això, noi? —li va dema-
nar el tiet Vernon, amb una veu ronca que li tremolava de ràbia.
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la sequera que afligia tota la regió del Southeast («Espero que
el veí ho estigui escoltant!», va bramar el tiet Vernon. «A qui se
li acut, tenir engegats els aspersors a les tres de la matinada!»),
després la d’un helicòpter que havia estat a punt d’estavellar-se
en un camp a Surrey, després la d’una actriu famosa que es di-
vorciava del seu famós marit («Pots comptar si ens interessen
gaire, els problemes que puguin tenir», va dir la tieta Petúnia
amb menyspreu, ella que seguia el cas amb fruïció mirant to-
tes les revistes que li queien a les mans).

En Harry, enlluernat pel cel de tarda, va tancar els ulls i va
continuar escoltant el que deia el locutor:

—...i, per acabar, una manera molt original de refrescar-se
a l’estiu que se li ha acudit al periquito Bungy. En Bungy, que
viu al Cinc Plomes de Barnsley, ha après a practicar l’esquí
aquàtic! Ens n’informa Mary Dorkins.

En Harry va obrir els ulls. Si havien arribat fins al punt de
parlar de periquitos que feien esquí aquàtic volia dir que no hi
havia res més d’interessant per sentir. Va girar-se de panxa a ter-
ra sense fer soroll i es va posar de quatre grapes amb la intenció
de sortir arrossegant-se de sota de la finestra.

Quan amb prou feines havia avançat un pam, però, van pas-
sar unes quantes coses seguides.

Un espetec fort i sonor va trencar el silenci desmaiat de la
tarda igual que un tret; un gat va sortir escapat de sota un cot-
xe aparcat i va desaparèixer, i a la sala d’estar de casa els Durs-
ley es va sentir un xiscle, un renec estentori i un estrèpit de vai-
xella trencada. Com si això fos el senyal que esperava, en Harry
es va posar dret d’un bot al mateix temps que de la trinxa dels
pantalons es treia una vareta prima de fusta; però, abans d’aixe-
car-se del tot, va picar amb la closca contra la finestra oberta. 
El soroll del cop va fer que la tieta Petúnia cridés encara més.

A en Harry li va semblar que se li partia el cap en dos. Amb
els ulls enllagrimats i fent tentines, va voler escorcollar el car-
rer amb la mirada per descobrir l’origen del soroll, però quan

12 j. k. rowling

tot just s’acabava de redreçar dues mans morades van sortir de
la finestra i el van engrapar pel coll.

—Guarda-la! —va dir-li el tiet Vernon a l’orella amb un
xiuxiueig crispat—. Guarda-la ara mateix, abans que la vegi
ningú!

—Deixa’m anar! —va dir en Harry amb un esbufec. Van
forcejar un instant, en Harry maldant per alliberar-se dels dits
com botifarrons del seu tiet amb la mà esquerra mentre amb la
dreta aguantava amb força la vareta aixecada; però de cop en
Harry va notar una fiblada especialment dolorosa al lloc del cap
on havia picat, i el tiet Vernon va deixar anar en Harry amb un
crit, ben bé com si li hagués passat el corrent. Va ser com si una
força invisible que hagués emanat del seu nebot li impedís con-
tinuar tenint-lo agafat.

Esbufegant, en Harry va caure sobre l’hortènsia, es va re-
dreçar i va donar una mirada al seu voltant. No es veia res que
hagués pogut causar aquell espetec, però hi havia unes quantes
cares que treien el nas per unes quantes finestres de les cases
veïnes. En Harry es va afanyar a ficar-se la vareta dintre els te-
xans i a fer cara d’innocent.

—Quina tarda més bona que fa, ¿eh? —va dir alt el tiet Ver-
non com a salutació a la senyora del número set, que espiava
des de darrere les cortines—. ¿Ha sentit quina falsa explosió? A
la Petúnia i a mi ens ha clavat un bon espant!

Va continuar somrient, amb una esgarrifosa ganyota de boig,
fins que tots els veïns curiosos van haver desaparegut de les se-
ves finestres respectives; aleshores, amb el somriure transfor-
mat en un rictus de ràbia, va fer un gest a en Harry perquè se li
acostés.

En Harry va avançar uns quants passos, però va vigilar de
parar-se prou lluny del tiet Vernon perquè no tornés a provar
d’escanyar-lo.

—¿Per què coi ho has hagut de fer, això, noi? —li va dema-
nar el tiet Vernon, amb una veu ronca que li tremolava de ràbia.
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—¿Per què he hagut de fer què? —va dir en Harry amb fre-
dor. No parava de mirar a banda i banda del carrer, encara amb
l’esperança de descobrir qui havia estat el causant d’aquell es-
petec.

—Aquest soroll com un tret de pistola que has fet aquí fora...
—No l’he fet jo, aquest soroll —va dir en Harry amb fer-

mesa.
La cara magra i angulosa de la tieta Petúnia va aparèixer de

cop al costat de la cara rodona i morada del tiet Vernon. Estava
lívida.

—¿Què feies amagat sota la finestra?
—Això mateix; tens tota la raó, Petúnia! ¿Es pot saber què

feies sota la finestra?
—Escoltar les notícies —va dir en Harry en to resignat.
Els seus tiets van mirar-se amb aire ofès.
—¿Una altra vegada escoltant les notícies?
—Oh, és que són diferents cada dia —va dir en Harry.
—No em vulguis prendre el pèl, noi! Vull que em diguis de

veritat què feies; i no em tornis a venir amb la història de les
notícies! Saps perfectament que els de la teva colla...

—Vigila, Vernon! —va dir amb un xiuxiueig la tieta Petú-
nia, i el tiet Vernon va abaixar la veu fins al punt que en Harry
amb prou feines el sentia.

—...que els de la teva colla no surten a les «nostres» notícies!
—Què has de saber tu —va dir en Harry.
El senyor i la senyora Dursley se’l van quedar mirant fit a

fit un instant, fins que la tieta Petúnia va dir:
—Ets un mentider i un mal educat. ¿Què fan tots aquests...

mussols, sinó fer-te arribar notícies? —li va demanar, també
abaixant la veu a partir de la paraula «mussols».

—Això mateix! —va dir el tiet Vernon amb un xiuxiueig de
triomf—. ¿Què n’has de dir, d’això? Com si no sabéssim que
totes les notícies t’arriben a través d’aquests ocells fastigosos!

En Harry va vacil.lar un moment. Aquesta vegada li va cos-

14 j. k. rowling

tar una mica dir la veritat, per molt que els seus tiets no es po-
guessin imaginar quin greu que li sabia reconèixer el que passava.

—Fa temps que els mussols no em porten notícies —va dir
en to neutre.

—No m’ho crec —va dir la tieta Petúnia a l’acte.
—Ni jo —va dir el tiet Vernon en to categòric.
—Segur que en trames alguna —va dir la tieta Petúnia.
—No som burros, ¿saps? —va dir el tiet Vernon.
—Això sí que és notícia! —va dir en Harry, encès; i, abans

que el senyor i la senyora Dursley el poguessin cridar, va girar
en rodó, va travessar el tros de gespa del davant de la casa, va
saltar la paret baixa del jardí i se’n va anar carrer enllà a grans
gambades.

S’adonava que s’havia complicat la vida. Tard o d’hora s’hau-
ria d’encarar amb els seus tiets i hauria de pagar per la seva fal-
ta de maneres, però ara per ara tant se li’n donava: tenia coses
més importants al cap.

En Harry estava convençut que l’espetec era producte d’al-
gun sortilegi d’aparetre o desaparetre. Era exactament el ma-
teix soroll que en Dobby, l’elf domèstic, havia fet aquella vega-
da que s’havia esfumat. ¿Podia ser que en Dobby fos al carrer
Privet? ¿Podia ser que ara en Dobby el seguís? Aquest pensa-
ment el va fer girar-se i quedar-se mirant carrer Privet enllà,
però tot es veia desert i en Harry estava convençut que en Dob-
by no sabia fer-se invisible.

Va continuar caminant, sense fixar-se cap on tirava, perquè
últimament havia voltat tant per tots aquells carrers que els peus
el portaven d’esma als llocs on se sentia més de gust. Cada quatre
passes mirava enrere; estava convençut que havia tingut a prop
algun ésser màgic mentre estava estirat entre les begònies mori-
bundes de la tieta Petúnia. ¿Per què no li havien dit res? ¿Per
què no s’havien comunicat amb ell? ¿Per què ara s’amagaven?

I de cop, quan més el dominava aquest sentiment d’im-
potència, va deixar d’estar-ne tan segur.
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—¿Per què he hagut de fer què? —va dir en Harry amb fre-
dor. No parava de mirar a banda i banda del carrer, encara amb
l’esperança de descobrir qui havia estat el causant d’aquell es-
petec.

—Aquest soroll com un tret de pistola que has fet aquí fora...
—No l’he fet jo, aquest soroll —va dir en Harry amb fer-

mesa.
La cara magra i angulosa de la tieta Petúnia va aparèixer de

cop al costat de la cara rodona i morada del tiet Vernon. Estava
lívida.

—¿Què feies amagat sota la finestra?
—Això mateix; tens tota la raó, Petúnia! ¿Es pot saber què
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El senyor i la senyora Dursley se’l van quedar mirant fit a

fit un instant, fins que la tieta Petúnia va dir:
—Ets un mentider i un mal educat. ¿Què fan tots aquests...

mussols, sinó fer-te arribar notícies? —li va demanar, també
abaixant la veu a partir de la paraula «mussols».

—Això mateix! —va dir el tiet Vernon amb un xiuxiueig de
triomf—. ¿Què n’has de dir, d’això? Com si no sabéssim que
totes les notícies t’arriben a través d’aquests ocells fastigosos!

En Harry va vacil.lar un moment. Aquesta vegada li va cos-
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tar una mica dir la veritat, per molt que els seus tiets no es po-
guessin imaginar quin greu que li sabia reconèixer el que passava.

—Fa temps que els mussols no em porten notícies —va dir
en to neutre.

—No m’ho crec —va dir la tieta Petúnia a l’acte.
—Ni jo —va dir el tiet Vernon en to categòric.
—Segur que en trames alguna —va dir la tieta Petúnia.
—No som burros, ¿saps? —va dir el tiet Vernon.
—Això sí que és notícia! —va dir en Harry, encès; i, abans

que el senyor i la senyora Dursley el poguessin cridar, va girar
en rodó, va travessar el tros de gespa del davant de la casa, va
saltar la paret baixa del jardí i se’n va anar carrer enllà a grans
gambades.

S’adonava que s’havia complicat la vida. Tard o d’hora s’hau-
ria d’encarar amb els seus tiets i hauria de pagar per la seva fal-
ta de maneres, però ara per ara tant se li’n donava: tenia coses
més importants al cap.

En Harry estava convençut que l’espetec era producte d’al-
gun sortilegi d’aparetre o desaparetre. Era exactament el ma-
teix soroll que en Dobby, l’elf domèstic, havia fet aquella vega-
da que s’havia esfumat. ¿Podia ser que en Dobby fos al carrer
Privet? ¿Podia ser que ara en Dobby el seguís? Aquest pensa-
ment el va fer girar-se i quedar-se mirant carrer Privet enllà,
però tot es veia desert i en Harry estava convençut que en Dob-
by no sabia fer-se invisible.

Va continuar caminant, sense fixar-se cap on tirava, perquè
últimament havia voltat tant per tots aquells carrers que els peus
el portaven d’esma als llocs on se sentia més de gust. Cada quatre
passes mirava enrere; estava convençut que havia tingut a prop
algun ésser màgic mentre estava estirat entre les begònies mori-
bundes de la tieta Petúnia. ¿Per què no li havien dit res? ¿Per
què no s’havien comunicat amb ell? ¿Per què ara s’amagaven?

I de cop, quan més el dominava aquest sentiment d’im-
potència, va deixar d’estar-ne tan segur.

harry potter i l’orde del fènix 15

045-124028-HARRY POTTER I L'ORDRE DEL FENIX.indd   15 14/06/16   14:22
020-ORDRE DEL FENIX.indd   14 13/7/16   9:5702 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   602 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   6 27/9/21   17:2427/9/21   17:24



L’ATAC DE DEMÈNCIA D’EN DUDLEY

7

—¿Per què he hagut de fer què? —va dir en Harry amb fre-
dor. No parava de mirar a banda i banda del carrer, encara amb
l’esperança de descobrir qui havia estat el causant d’aquell es-
petec.

—Aquest soroll com un tret de pistola que has fet aquí fora...
—No l’he fet jo, aquest soroll —va dir en Harry amb fer-

mesa.
La cara magra i angulosa de la tieta Petúnia va aparèixer de

cop al costat de la cara rodona i morada del tiet Vernon. Estava
lívida.

—¿Què feies amagat sota la finestra?
—Això mateix; tens tota la raó, Petúnia! ¿Es pot saber què

feies sota la finestra?
—Escoltar les notícies —va dir en Harry en to resignat.
Els seus tiets van mirar-se amb aire ofès.
—¿Una altra vegada escoltant les notícies?
—Oh, és que són diferents cada dia —va dir en Harry.
—No em vulguis prendre el pèl, noi! Vull que em diguis de

veritat què feies; i no em tornis a venir amb la història de les
notícies! Saps perfectament que els de la teva colla...

—Vigila, Vernon! —va dir amb un xiuxiueig la tieta Petú-
nia, i el tiet Vernon va abaixar la veu fins al punt que en Harry
amb prou feines el sentia.

—...que els de la teva colla no surten a les «nostres» notícies!
—Què has de saber tu —va dir en Harry.
El senyor i la senyora Dursley se’l van quedar mirant fit a

fit un instant, fins que la tieta Petúnia va dir:
—Ets un mentider i un mal educat. ¿Què fan tots aquests...

mussols, sinó fer-te arribar notícies? —li va demanar, també
abaixant la veu a partir de la paraula «mussols».

—Això mateix! —va dir el tiet Vernon amb un xiuxiueig de
triomf—. ¿Què n’has de dir, d’això? Com si no sabéssim que
totes les notícies t’arriben a través d’aquests ocells fastigosos!

En Harry va vacil.lar un moment. Aquesta vegada li va cos-
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tar una mica dir la veritat, per molt que els seus tiets no es po-
guessin imaginar quin greu que li sabia reconèixer el que passava.

—Fa temps que els mussols no em porten notícies —va dir
en to neutre.

—No m’ho crec —va dir la tieta Petúnia a l’acte.
—Ni jo —va dir el tiet Vernon en to categòric.
—Segur que en trames alguna —va dir la tieta Petúnia.
—No som burros, ¿saps? —va dir el tiet Vernon.
—Això sí que és notícia! —va dir en Harry, encès; i, abans

que el senyor i la senyora Dursley el poguessin cridar, va girar
en rodó, va travessar el tros de gespa del davant de la casa, va
saltar la paret baixa del jardí i se’n va anar carrer enllà a grans
gambades.

S’adonava que s’havia complicat la vida. Tard o d’hora s’hau-
ria d’encarar amb els seus tiets i hauria de pagar per la seva fal-
ta de maneres, però ara per ara tant se li’n donava: tenia coses
més importants al cap.

En Harry estava convençut que l’espetec era producte d’al-
gun sortilegi d’aparetre o desaparetre. Era exactament el ma-
teix soroll que en Dobby, l’elf domèstic, havia fet aquella vega-
da que s’havia esfumat. ¿Podia ser que en Dobby fos al carrer
Privet? ¿Podia ser que ara en Dobby el seguís? Aquest pensa-
ment el va fer girar-se i quedar-se mirant carrer Privet enllà,
però tot es veia desert i en Harry estava convençut que en Dob-
by no sabia fer-se invisible.

Va continuar caminant, sense fixar-se cap on tirava, perquè
últimament havia voltat tant per tots aquells carrers que els peus
el portaven d’esma als llocs on se sentia més de gust. Cada quatre
passes mirava enrere; estava convençut que havia tingut a prop
algun ésser màgic mentre estava estirat entre les begònies mori-
bundes de la tieta Petúnia. ¿Per què no li havien dit res? ¿Per
què no s’havien comunicat amb ell? ¿Per què ara s’amagaven?

I de cop, quan més el dominava aquest sentiment d’im-
potència, va deixar d’estar-ne tan segur.
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dor. No parava de mirar a banda i banda del carrer, encara amb
l’esperança de descobrir qui havia estat el causant d’aquell es-
petec.

—Aquest soroll com un tret de pistola que has fet aquí fora...
—No l’he fet jo, aquest soroll —va dir en Harry amb fer-

mesa.
La cara magra i angulosa de la tieta Petúnia va aparèixer de

cop al costat de la cara rodona i morada del tiet Vernon. Estava
lívida.

—¿Què feies amagat sota la finestra?
—Això mateix; tens tota la raó, Petúnia! ¿Es pot saber què

feies sota la finestra?
—Escoltar les notícies —va dir en Harry en to resignat.
Els seus tiets van mirar-se amb aire ofès.
—¿Una altra vegada escoltant les notícies?
—Oh, és que són diferents cada dia —va dir en Harry.
—No em vulguis prendre el pèl, noi! Vull que em diguis de

veritat què feies; i no em tornis a venir amb la història de les
notícies! Saps perfectament que els de la teva colla...

—Vigila, Vernon! —va dir amb un xiuxiueig la tieta Petú-
nia, i el tiet Vernon va abaixar la veu fins al punt que en Harry
amb prou feines el sentia.

—...que els de la teva colla no surten a les «nostres» notícies!
—Què has de saber tu —va dir en Harry.
El senyor i la senyora Dursley se’l van quedar mirant fit a

fit un instant, fins que la tieta Petúnia va dir:
—Ets un mentider i un mal educat. ¿Què fan tots aquests...

mussols, sinó fer-te arribar notícies? —li va demanar, també
abaixant la veu a partir de la paraula «mussols».

—Això mateix! —va dir el tiet Vernon amb un xiuxiueig de
triomf—. ¿Què n’has de dir, d’això? Com si no sabéssim que
totes les notícies t’arriben a través d’aquests ocells fastigosos!

En Harry va vacil.lar un moment. Aquesta vegada li va cos-
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tar una mica dir la veritat, per molt que els seus tiets no es po-
guessin imaginar quin greu que li sabia reconèixer el que passava.

—Fa temps que els mussols no em porten notícies —va dir
en to neutre.

—No m’ho crec —va dir la tieta Petúnia a l’acte.
—Ni jo —va dir el tiet Vernon en to categòric.
—Segur que en trames alguna —va dir la tieta Petúnia.
—No som burros, ¿saps? —va dir el tiet Vernon.
—Això sí que és notícia! —va dir en Harry, encès; i, abans

que el senyor i la senyora Dursley el poguessin cridar, va girar
en rodó, va travessar el tros de gespa del davant de la casa, va
saltar la paret baixa del jardí i se’n va anar carrer enllà a grans
gambades.

S’adonava que s’havia complicat la vida. Tard o d’hora s’hau-
ria d’encarar amb els seus tiets i hauria de pagar per la seva fal-
ta de maneres, però ara per ara tant se li’n donava: tenia coses
més importants al cap.

En Harry estava convençut que l’espetec era producte d’al-
gun sortilegi d’aparetre o desaparetre. Era exactament el ma-
teix soroll que en Dobby, l’elf domèstic, havia fet aquella vega-
da que s’havia esfumat. ¿Podia ser que en Dobby fos al carrer
Privet? ¿Podia ser que ara en Dobby el seguís? Aquest pensa-
ment el va fer girar-se i quedar-se mirant carrer Privet enllà,
però tot es veia desert i en Harry estava convençut que en Dob-
by no sabia fer-se invisible.

Va continuar caminant, sense fixar-se cap on tirava, perquè
últimament havia voltat tant per tots aquells carrers que els peus
el portaven d’esma als llocs on se sentia més de gust. Cada quatre
passes mirava enrere; estava convençut que havia tingut a prop
algun ésser màgic mentre estava estirat entre les begònies mori-
bundes de la tieta Petúnia. ¿Per què no li havien dit res? ¿Per
què no s’havien comunicat amb ell? ¿Per què ara s’amagaven?

I de cop, quan més el dominava aquest sentiment d’im-
potència, va deixar d’estar-ne tan segur.
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Ben mirat, potser no havia sigut cap so màgic. Potser esta-
va tan ansiós per rebre el més petit senyal del món al qual per-
tanyia que interpretava equivocadament sorolls absolutament
normals. ¿Com podia assegurar que no era l’estrèpit d’alguna
cosa que s’havia trencat a dintre la casa d’algun veí?

En Harry va notar una sensació de buidor a l’estómac, i,
sense que se n’adonés, el sentiment de desesperança que l’havia
turmentat tot l’estiu va tornar a envair-lo.

L’endemà al matí, el despertador el despertaria a les cinc
per pagar el mussol que li portava el Periòdic Profètic; però ¿de
què servia continuar comprant-lo? Últimament en Harry es li-
mitava a donar un cop d’ull a la primera pàgina, i el deixava;
quan els imbècils que dirigien el diari finalment s’adonessin
que en Voldemort havia tornat, la notícia seria titular de porta-
da, i aquella era l’única notícia que interessava a en Harry.

Amb una mica de sort, també li arribarien mussols amb car-
tes d’en Ron i de l’Hermione, els seus grans amics, però feia
temps que havia perdut tota esperança que les cartes li expli-
quessin res de nou.

«No et podem dir gaire cosa de l’Innominable, evident-
ment... Ens han dit que no t’expliquem res d’important per si
de cas les cartes es perden... Anem molt enfeinats, però ara no
podem entrar en detalls... Estan passant moltes coses; ja t’ho
explicarem tot quan ens vegem...».

Però ¿quan es veurien? Ningú es preocupava per donar-
n’hi una data concreta. L’Hermione havia escrit d’una revolada
«Espero que ens veurem aviat» a dintre la targeta amb què el
felicitava pel seu aniversari, però aquell «aviat» ¿com era, d’a-
viat? En Harry deduïa, a partir de les vagues insinuacions que
deixaven anar en les seves cartes, que l’Hermione i en Ron eren
en un mateix lloc, segurament a casa els pares d’en Ron. Li cos-
tava acceptar que tots dos fossin al Cau mentre ell estava reclòs
allà al carrer Privet. Estava tan disgustat amb ells que havia
arribat a llençar, sense obrir-les, les dues capses de bombons de

16 j. k. rowling

la pastisseria Ducsdemel que li havien enviat pel seu aniversari.
Després se’n va penedir, quan va veure l’amanida eixuta que la
tieta Petúnia els va servir per sopar aquell mateix vespre.

¿En què devien estar enfeinats en Ron i l’Hermione? ¿Per
què ell no hi podia estar? ¿Que no havia demostrat que era ca-
paç de fer molt més que ells? ¿Que potser havien oblidat tot el
que havia fet? ¿Que no havia sigut ell qui havia entrat en aquell
cementiri i havia vist com mataven en Cedric? ¿Que no havia
sigut ell qui havien lligat a aquella tomba i havia estat a punt de
morir?

«No hi pensis», va dir-se a si mateix en Harry en to sever
per enèsima vegada aquell estiu. Ja era prou terrible tornar a ser
en aquell cementiri en somnis perquè a sobre hi donés voltes
quan estava despert.

Va tombar la cantonada i va desembocar a la placeta de les
Magnòlies; mentre la travessava, va deixar en un costat el car-
reró del taller on havia vist el seu padrí per primera vegada. En
Sírius, almenys, semblava entendre el que en Harry sentia. És
veritat que les seves cartes estaven tan mancades de notícies
pròpiament dites com les d’en Ron o les de l’Hermione, però
almenys contenien, en lloc d’insinuacions torturadores, crides
a la prudència i paraules de consol: «M’imagino que et deus
sentir impotent... Fes bondat i tot anirà com ha d’anar... Vigila
i no siguis imprudent...».

En Harry va pensar, mentre travessava la placeta de les
Magnòlies i enfilava el carrer de les Magnòlies en direcció al
tros d’ombra on hi havia els gronxadors, que fins ara havia fet
(complidament) el que en Sírius li recomanava. Almenys havia
resistit a la temptació de lligar el bagul a l’escombra i anar-se’n
cap al Cau pel seu compte. En Harry trobava que s’havia com-
portat, sobretot tenint en compte la desesperació i la ràbia que
li feia haver d’estar reclòs tant temps al carrer Privet, obligat a
amagar-se pels parterres per tal de sentir alguna cosa que li in-
diqués el que Lord Voldemort feia. Tot i així, era més aviat
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viat? En Harry deduïa, a partir de les vagues insinuacions que
deixaven anar en les seves cartes, que l’Hermione i en Ron eren
en un mateix lloc, segurament a casa els pares d’en Ron. Li cos-
tava acceptar que tots dos fossin al Cau mentre ell estava reclòs
allà al carrer Privet. Estava tan disgustat amb ells que havia
arribat a llençar, sense obrir-les, les dues capses de bombons de
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la pastisseria Ducsdemel que li havien enviat pel seu aniversari.
Després se’n va penedir, quan va veure l’amanida eixuta que la
tieta Petúnia els va servir per sopar aquell mateix vespre.

¿En què devien estar enfeinats en Ron i l’Hermione? ¿Per
què ell no hi podia estar? ¿Que no havia demostrat que era ca-
paç de fer molt més que ells? ¿Que potser havien oblidat tot el
que havia fet? ¿Que no havia sigut ell qui havia entrat en aquell
cementiri i havia vist com mataven en Cedric? ¿Que no havia
sigut ell qui havien lligat a aquella tomba i havia estat a punt de
morir?

«No hi pensis», va dir-se a si mateix en Harry en to sever
per enèsima vegada aquell estiu. Ja era prou terrible tornar a ser
en aquell cementiri en somnis perquè a sobre hi donés voltes
quan estava despert.

Va tombar la cantonada i va desembocar a la placeta de les
Magnòlies; mentre la travessava, va deixar en un costat el car-
reró del taller on havia vist el seu padrí per primera vegada. En
Sírius, almenys, semblava entendre el que en Harry sentia. És
veritat que les seves cartes estaven tan mancades de notícies
pròpiament dites com les d’en Ron o les de l’Hermione, però
almenys contenien, en lloc d’insinuacions torturadores, crides
a la prudència i paraules de consol: «M’imagino que et deus
sentir impotent... Fes bondat i tot anirà com ha d’anar... Vigila
i no siguis imprudent...».

En Harry va pensar, mentre travessava la placeta de les
Magnòlies i enfilava el carrer de les Magnòlies en direcció al
tros d’ombra on hi havia els gronxadors, que fins ara havia fet
(complidament) el que en Sírius li recomanava. Almenys havia
resistit a la temptació de lligar el bagul a l’escombra i anar-se’n
cap al Cau pel seu compte. En Harry trobava que s’havia com-
portat, sobretot tenint en compte la desesperació i la ràbia que
li feia haver d’estar reclòs tant temps al carrer Privet, obligat a
amagar-se pels parterres per tal de sentir alguna cosa que li in-
diqués el que Lord Voldemort feia. Tot i així, era més aviat
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Amb una mica de sort, també li arribarien mussols amb car-
tes d’en Ron i de l’Hermione, els seus grans amics, però feia
temps que havia perdut tota esperança que les cartes li expli-
quessin res de nou.

«No et podem dir gaire cosa de l’Innominable, evident-
ment... Ens han dit que no t’expliquem res d’important per si
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amagar-se pels parterres per tal de sentir alguna cosa que li in-
diqués el que Lord Voldemort feia. Tot i així, era més aviat

harry potter i l’orde del fènix 17

045-124028-HARRY POTTER I L'ORDRE DEL FENIX.indd   16 14/06/16   14:22

Ben mirat, potser no havia sigut cap so màgic. Potser esta-
va tan ansiós per rebre el més petit senyal del món al qual per-
tanyia que interpretava equivocadament sorolls absolutament
normals. ¿Com podia assegurar que no era l’estrèpit d’alguna
cosa que s’havia trencat a dintre la casa d’algun veí?

En Harry va notar una sensació de buidor a l’estómac, i,
sense que se n’adonés, el sentiment de desesperança que l’havia
turmentat tot l’estiu va tornar a envair-lo.

L’endemà al matí, el despertador el despertaria a les cinc
per pagar el mussol que li portava el Periòdic Profètic; però ¿de
què servia continuar comprant-lo? Últimament en Harry es li-
mitava a donar un cop d’ull a la primera pàgina, i el deixava;
quan els imbècils que dirigien el diari finalment s’adonessin
que en Voldemort havia tornat, la notícia seria titular de porta-
da, i aquella era l’única notícia que interessava a en Harry.

Amb una mica de sort, també li arribarien mussols amb car-
tes d’en Ron i de l’Hermione, els seus grans amics, però feia
temps que havia perdut tota esperança que les cartes li expli-
quessin res de nou.

«No et podem dir gaire cosa de l’Innominable, evident-
ment... Ens han dit que no t’expliquem res d’important per si
de cas les cartes es perden... Anem molt enfeinats, però ara no
podem entrar en detalls... Estan passant moltes coses; ja t’ho
explicarem tot quan ens vegem...».

Però ¿quan es veurien? Ningú es preocupava per donar-
n’hi una data concreta. L’Hermione havia escrit d’una revolada
«Espero que ens veurem aviat» a dintre la targeta amb què el
felicitava pel seu aniversari, però aquell «aviat» ¿com era, d’a-
viat? En Harry deduïa, a partir de les vagues insinuacions que
deixaven anar en les seves cartes, que l’Hermione i en Ron eren
en un mateix lloc, segurament a casa els pares d’en Ron. Li cos-
tava acceptar que tots dos fossin al Cau mentre ell estava reclòs
allà al carrer Privet. Estava tan disgustat amb ells que havia
arribat a llençar, sense obrir-les, les dues capses de bombons de

16 j. k. rowling

la pastisseria Ducsdemel que li havien enviat pel seu aniversari.
Després se’n va penedir, quan va veure l’amanida eixuta que la
tieta Petúnia els va servir per sopar aquell mateix vespre.

¿En què devien estar enfeinats en Ron i l’Hermione? ¿Per
què ell no hi podia estar? ¿Que no havia demostrat que era ca-
paç de fer molt més que ells? ¿Que potser havien oblidat tot el
que havia fet? ¿Que no havia sigut ell qui havia entrat en aquell
cementiri i havia vist com mataven en Cedric? ¿Que no havia
sigut ell qui havien lligat a aquella tomba i havia estat a punt de
morir?

«No hi pensis», va dir-se a si mateix en Harry en to sever
per enèsima vegada aquell estiu. Ja era prou terrible tornar a ser
en aquell cementiri en somnis perquè a sobre hi donés voltes
quan estava despert.

Va tombar la cantonada i va desembocar a la placeta de les
Magnòlies; mentre la travessava, va deixar en un costat el car-
reró del taller on havia vist el seu padrí per primera vegada. En
Sírius, almenys, semblava entendre el que en Harry sentia. És
veritat que les seves cartes estaven tan mancades de notícies
pròpiament dites com les d’en Ron o les de l’Hermione, però
almenys contenien, en lloc d’insinuacions torturadores, crides
a la prudència i paraules de consol: «M’imagino que et deus
sentir impotent... Fes bondat i tot anirà com ha d’anar... Vigila
i no siguis imprudent...».

En Harry va pensar, mentre travessava la placeta de les
Magnòlies i enfilava el carrer de les Magnòlies en direcció al
tros d’ombra on hi havia els gronxadors, que fins ara havia fet
(complidament) el que en Sírius li recomanava. Almenys havia
resistit a la temptació de lligar el bagul a l’escombra i anar-se’n
cap al Cau pel seu compte. En Harry trobava que s’havia com-
portat, sobretot tenint en compte la desesperació i la ràbia que
li feia haver d’estar reclòs tant temps al carrer Privet, obligat a
amagar-se pels parterres per tal de sentir alguna cosa que li in-
diqués el que Lord Voldemort feia. Tot i així, era més aviat

harry potter i l’orde del fènix 17

045-124028-HARRY POTTER I L'ORDRE DEL FENIX.indd   17 14/06/16   14:22
020-ORDRE DEL FENIX.indd   17 13/7/16   9:5702 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   902 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   9 27/9/21   17:2427/9/21   17:24



HARRY POTTER I  L ’ORDE DEL FÈNIX

10

mortificant que qui li deia que no fos imprudent fos un home
que s’havia passat dotze anys tancat a Azkaban, la presó dels
bruixots, que se n’havia escapat, que havia intentat cometre
l’assassinat pel qual se l’havia condemnat d’entrada i que havia
fugit amb un hipogrif robat.

En Harry va saltar per sobre de la porta tancada del parc in-
fantil i va travessar l’espai de gespa seca. El parc era desert,
igual que els carrers adjacents. Va arribar als gronxadors, es va
deixar caure en l’únic que en Dudley i els seus amics encara no
havien aconseguit fer malbé, va passar un braç al voltant de la
cadena i es va quedar mirant amb tristesa a terra. No es podria
tornar a amagar al parterre de les begònies. Demà hauria d’em-
pescar-se una nova estratègia per escoltar les notícies. Però
abans l’esperava una altra mala nit, perquè quan no l’assaltava
cap malson on aparegués en Cedric tenia somnis angoixosos
amb llargs passadissos a les fosques que acabaven tots en atzu-
cacs o en portes tancades, i que ell s’imaginava que tenien rela-
ció amb el sentiment d’estar presoner que el dominava quan es-
tava despert. Sovint, la vella cicatriu del front li feia fiblades
doloroses, però no comptava que en Ron ni l’Hermione ni en
Sírius ho continuessin trobant de gaire interès. Temps enrere,
el dolor de la cicatriu havia sigut l’avís que en Voldemort recu-
perava les forces; ara que en Voldemort havia tornat, però, se-
gur que li recordarien que aquella irritació regular era una cosa
previsible per la qual no calia preocupar-se: res de nou...

La injustícia de tot plegat el va revoltar fins al punt de fer-
li venir ganes de cridar de ràbia. Si no hagués sigut per ell, nin-
gú hauria sabut que en Voldemort havia tornat! I el recompen-
saven obligant-lo a estar-se a Little Whinging quatre setmanes
seguides, completament aïllat del món de la màgia, condemnat
a estar arrupit entre begònies moribundes i a sentir parlar de
periquitos que feien esquí aquàtic! ¿Com era que en Dum-
bledore l’havia oblidat tan de pressa? ¿Com era que en Ron
i l’Hermione havien quedat per trobar-se i no l’havien convidat

18 j. k. rowling

també a ell? ¿Quant temps més hauria d’aguantar que en Sírius
li digués que fos bon noi i no fes res, o de resistir a la temptació
d’escriure a l’impresentable Periòdic Profètic per fer-los saber
que en Voldemort havia tornat? Eren uns pensaments exal-
tats que no li paraven de voltar pel cap, i se li van anar encenent
les sangs de ràbia mentre la xafogosa foscor de la nit queia so-
bre seu, amb l’aire carregat d’olor d’herba calenta i seca i amb la
remor apagada de la circulació enllà de la tanca del parc infantil.

De cop, després d’haver estat assegut als gronxadors no sa-
bia quanta estona, una fressa de veus va interrompre les seves
reflexions i li va fer aixecar el cap. Els fanals dels carrers adja-
cents projectaven prou claror per retallar la silueta d’un grup
de persones que travessaven el parc. N’hi havia un que cantava
una cançó barroera en veu alta. Els altres reien. Se sentia el
nyic-nyic suau de les bicicletes cares de carreres que duien.

En Harry sabia qui eren. El de davant era, clarament, en
Dudley Dursley, el seu cosí, que se’n tornava cap a casa seguit
per la seva colla de gossos fidels.

En Dudley era tan gros com sempre, però el règim estricte
de tot un any i el descobriment d’una nova habilitat li havien
canviat bastant la complexió. Com el tiet Vernon es complaïa a
explicar a tothom qui el volgués escoltar, en Dudley s’havia
convertit no feia gaire en campió juvenil dels pesos pesants del
campionat escolar de boxa de la regió del Southeast. El «noble
esport», com el tiet Vernon l’anomenava, havia fet en Dudley
encara més temible de com el recordava en Harry de quan ana-
ven junts a primària, en aquella època en què havia fet de pri-
mer espàrring d’en Dudley. En Harry ja no tenia gens de por
del seu cosí, però tot i així no creia que el fet que en Dudley
aprengués a pegar amb més força i més precisió fos cap motiu
d’alegria. Els nens de tot el veïnat li tenien pànic; molt més pà-
nic que no pas a «aquell tal Potter» que, segons els havien dit,
era un gamberro acabat i anava al Sant Brutus, el reformatori
per a nens irreformables.
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Sírius ho continuessin trobant de gaire interès. Temps enrere,
el dolor de la cicatriu havia sigut l’avís que en Voldemort recu-
perava les forces; ara que en Voldemort havia tornat, però, se-
gur que li recordarien que aquella irritació regular era una cosa
previsible per la qual no calia preocupar-se: res de nou...

La injustícia de tot plegat el va revoltar fins al punt de fer-
li venir ganes de cridar de ràbia. Si no hagués sigut per ell, nin-
gú hauria sabut que en Voldemort havia tornat! I el recompen-
saven obligant-lo a estar-se a Little Whinging quatre setmanes
seguides, completament aïllat del món de la màgia, condemnat
a estar arrupit entre begònies moribundes i a sentir parlar de
periquitos que feien esquí aquàtic! ¿Com era que en Dum-
bledore l’havia oblidat tan de pressa? ¿Com era que en Ron
i l’Hermione havien quedat per trobar-se i no l’havien convidat

18 j. k. rowling

també a ell? ¿Quant temps més hauria d’aguantar que en Sírius
li digués que fos bon noi i no fes res, o de resistir a la temptació
d’escriure a l’impresentable Periòdic Profètic per fer-los saber
que en Voldemort havia tornat? Eren uns pensaments exal-
tats que no li paraven de voltar pel cap, i se li van anar encenent
les sangs de ràbia mentre la xafogosa foscor de la nit queia so-
bre seu, amb l’aire carregat d’olor d’herba calenta i seca i amb la
remor apagada de la circulació enllà de la tanca del parc infantil.

De cop, després d’haver estat assegut als gronxadors no sa-
bia quanta estona, una fressa de veus va interrompre les seves
reflexions i li va fer aixecar el cap. Els fanals dels carrers adja-
cents projectaven prou claror per retallar la silueta d’un grup
de persones que travessaven el parc. N’hi havia un que cantava
una cançó barroera en veu alta. Els altres reien. Se sentia el
nyic-nyic suau de les bicicletes cares de carreres que duien.

En Harry sabia qui eren. El de davant era, clarament, en
Dudley Dursley, el seu cosí, que se’n tornava cap a casa seguit
per la seva colla de gossos fidels.

En Dudley era tan gros com sempre, però el règim estricte
de tot un any i el descobriment d’una nova habilitat li havien
canviat bastant la complexió. Com el tiet Vernon es complaïa a
explicar a tothom qui el volgués escoltar, en Dudley s’havia
convertit no feia gaire en campió juvenil dels pesos pesants del
campionat escolar de boxa de la regió del Southeast. El «noble
esport», com el tiet Vernon l’anomenava, havia fet en Dudley
encara més temible de com el recordava en Harry de quan ana-
ven junts a primària, en aquella època en què havia fet de pri-
mer espàrring d’en Dudley. En Harry ja no tenia gens de por
del seu cosí, però tot i així no creia que el fet que en Dudley
aprengués a pegar amb més força i més precisió fos cap motiu
d’alegria. Els nens de tot el veïnat li tenien pànic; molt més pà-
nic que no pas a «aquell tal Potter» que, segons els havien dit,
era un gamberro acabat i anava al Sant Brutus, el reformatori
per a nens irreformables.
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mortificant que qui li deia que no fos imprudent fos un home
que s’havia passat dotze anys tancat a Azkaban, la presó dels
bruixots, que se n’havia escapat, que havia intentat cometre
l’assassinat pel qual se l’havia condemnat d’entrada i que havia
fugit amb un hipogrif robat.

En Harry va saltar per sobre de la porta tancada del parc in-
fantil i va travessar l’espai de gespa seca. El parc era desert,
igual que els carrers adjacents. Va arribar als gronxadors, es va
deixar caure en l’únic que en Dudley i els seus amics encara no
havien aconseguit fer malbé, va passar un braç al voltant de la
cadena i es va quedar mirant amb tristesa a terra. No es podria
tornar a amagar al parterre de les begònies. Demà hauria d’em-
pescar-se una nova estratègia per escoltar les notícies. Però
abans l’esperava una altra mala nit, perquè quan no l’assaltava
cap malson on aparegués en Cedric tenia somnis angoixosos
amb llargs passadissos a les fosques que acabaven tots en atzu-
cacs o en portes tancades, i que ell s’imaginava que tenien rela-
ció amb el sentiment d’estar presoner que el dominava quan es-
tava despert. Sovint, la vella cicatriu del front li feia fiblades
doloroses, però no comptava que en Ron ni l’Hermione ni en
Sírius ho continuessin trobant de gaire interès. Temps enrere,
el dolor de la cicatriu havia sigut l’avís que en Voldemort recu-
perava les forces; ara que en Voldemort havia tornat, però, se-
gur que li recordarien que aquella irritació regular era una cosa
previsible per la qual no calia preocupar-se: res de nou...

La injustícia de tot plegat el va revoltar fins al punt de fer-
li venir ganes de cridar de ràbia. Si no hagués sigut per ell, nin-
gú hauria sabut que en Voldemort havia tornat! I el recompen-
saven obligant-lo a estar-se a Little Whinging quatre setmanes
seguides, completament aïllat del món de la màgia, condemnat
a estar arrupit entre begònies moribundes i a sentir parlar de
periquitos que feien esquí aquàtic! ¿Com era que en Dum-
bledore l’havia oblidat tan de pressa? ¿Com era que en Ron
i l’Hermione havien quedat per trobar-se i no l’havien convidat

18 j. k. rowling

també a ell? ¿Quant temps més hauria d’aguantar que en Sírius
li digués que fos bon noi i no fes res, o de resistir a la temptació
d’escriure a l’impresentable Periòdic Profètic per fer-los saber
que en Voldemort havia tornat? Eren uns pensaments exal-
tats que no li paraven de voltar pel cap, i se li van anar encenent
les sangs de ràbia mentre la xafogosa foscor de la nit queia so-
bre seu, amb l’aire carregat d’olor d’herba calenta i seca i amb la
remor apagada de la circulació enllà de la tanca del parc infantil.

De cop, després d’haver estat assegut als gronxadors no sa-
bia quanta estona, una fressa de veus va interrompre les seves
reflexions i li va fer aixecar el cap. Els fanals dels carrers adja-
cents projectaven prou claror per retallar la silueta d’un grup
de persones que travessaven el parc. N’hi havia un que cantava
una cançó barroera en veu alta. Els altres reien. Se sentia el
nyic-nyic suau de les bicicletes cares de carreres que duien.

En Harry sabia qui eren. El de davant era, clarament, en
Dudley Dursley, el seu cosí, que se’n tornava cap a casa seguit
per la seva colla de gossos fidels.

En Dudley era tan gros com sempre, però el règim estricte
de tot un any i el descobriment d’una nova habilitat li havien
canviat bastant la complexió. Com el tiet Vernon es complaïa a
explicar a tothom qui el volgués escoltar, en Dudley s’havia
convertit no feia gaire en campió juvenil dels pesos pesants del
campionat escolar de boxa de la regió del Southeast. El «noble
esport», com el tiet Vernon l’anomenava, havia fet en Dudley
encara més temible de com el recordava en Harry de quan ana-
ven junts a primària, en aquella època en què havia fet de pri-
mer espàrring d’en Dudley. En Harry ja no tenia gens de por
del seu cosí, però tot i així no creia que el fet que en Dudley
aprengués a pegar amb més força i més precisió fos cap motiu
d’alegria. Els nens de tot el veïnat li tenien pànic; molt més pà-
nic que no pas a «aquell tal Potter» que, segons els havien dit,
era un gamberro acabat i anava al Sant Brutus, el reformatori
per a nens irreformables.
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En Harry va quedar-se mirant aquelles siluetes negres que
travessaven la superfície de gespa mentre pensava qui devien
haver apallissat aquell vespre. «Mira cap aquí», va pensar en
Harry mentre se’ls mirava, primer sense adonar-se’n. «Va, mira
cap aquí... Estic assegut aquí tot sol... Vine a buscar-me...».

Si els amics d’en Dudley el veien allà assegut, segur que hi
anirien de dret. ¿Què faria, en Dudley, aleshores? Segur que no
voldria quedar malament davant de la seva colla, però li faria
por provocar en Harry... Podia ser molt divertit veure en Dud-
ley en aquell dilema, burlar-se’n, veure’l sense valor per tornar-
s’hi... I, si cap dels altres intentava pegar en Harry, estava pre-
parat: tenia la vareta. Que s’hi atrevissin... Es moria de ganes de
descarregar tota la seva desesperació en els nois que temps en-
rere li havien amargat la vida.

Però no miraven cap a ell, no el veien, ja eren a tocar de la
tanca. En Harry va refrenar l’impuls de cridar-los; buscar raons
era poc intel.ligent; no havia de servir-se de la màgia; es torna-
va a jugar que l’expulsessin.

Les veus de la colla d’en Dudley es van apagar i es van per-
dre carrer de les Magnòlies avall.

«Ja ho veus, Sírius», va pensar en Harry amb apatia. «No
sóc imprudent. Faig bondat. Just el contrari del que tu hauries
fet».

Va posar-se dret i va estirar els braços. La tieta Petúnia i el
tiet Vernon trobaven sempre bé l’hora que en Dudley tornava a
casa, mentre que qualsevol hora més tardana era sempre massa
tard. Com que el tiet Vernon havia amenaçat en Harry que el
tancaria al cobert si mai tornava a arribar a casa més tard que en
Dudley, en Harry va ofegar un badall i, encara amb una ganyo-
ta a la cara, es va encaminar cap a la porta del parc infantil.

El carrer de les Magnòlies, igual que el carrer Privet, era un
seguit de grans cases unifamiliars amb superfícies de gespa per-
fectament segades els propietaris de les quals eren tots homes
corpulents que anaven amb cotxes immaculats molt semblants

20 j. k. rowling

al del tiet Vernon. A en Harry li agradava més Little Whinging
de nit, quan les finestres amb les cortines tirades eren taques de
colors alegres enmig de la foscor i no corria el perill de sentir
murmuris de desaprovació sobre el seu aspecte de «delinqüent»
quan passava pel costat d’algun cap de família. Caminava de
pressa, tant que a mig carrer de les Magnòlies va tornar a dis-
tingir la colla d’en Dudley, que es despedien a l’embocadura de
la placeta de les Magnòlies. En Harry es va amagar a l’ombra
d’un gran lilà i va esperar.

—...ha xisclat com un garrí, ¿eh? —deia en Malcolm, entre
les riallades dels altres.

—Quin ganxo de dreta que li has clavat, Dudley! —va dir
en Piers.

—¿Què, demà a la mateixa hora? —va dir en Dudley.
—Quedem a casa meva, que els meus pares no hi seran

—va dir en Gordon.
—Fins demà —va dir en Dudley.
—Adéu, Dud!
—Fins demà, campió!
En Harry va esperar que tota la colla se n’anés per sortir

d’on era. Quan la remor de veus es va haver tornat a apagar va
tombar la cantonada, va entrar a la placeta de les Magnòlies i,
caminant a bon pas, de seguida va ser prou a prop d’en Dudley,
que anava xino-xano cantussejant sense entonar, per cridar-lo.

—Ei, campió!
En Dudley es va tombar.
—Ah, ets tu —va remugar.
—¿Des de quan et diuen campió? —li va demanar en

Harry.
—Va, calla —va respondre-li en Dudley de mala manera, i

li va donar l’esquena.
—No és un mal nom —va dir en Harry somrient en el mo-

ment que atrapava el seu cosí i se li posava al costat—. Però per
a mi sempre seràs en Diddy.
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En Harry va quedar-se mirant aquelles siluetes negres que
travessaven la superfície de gespa mentre pensava qui devien
haver apallissat aquell vespre. «Mira cap aquí», va pensar en
Harry mentre se’ls mirava, primer sense adonar-se’n. «Va, mira
cap aquí... Estic assegut aquí tot sol... Vine a buscar-me...».

Si els amics d’en Dudley el veien allà assegut, segur que hi
anirien de dret. ¿Què faria, en Dudley, aleshores? Segur que no
voldria quedar malament davant de la seva colla, però li faria
por provocar en Harry... Podia ser molt divertit veure en Dud-
ley en aquell dilema, burlar-se’n, veure’l sense valor per tornar-
s’hi... I, si cap dels altres intentava pegar en Harry, estava pre-
parat: tenia la vareta. Que s’hi atrevissin... Es moria de ganes de
descarregar tota la seva desesperació en els nois que temps en-
rere li havien amargat la vida.

Però no miraven cap a ell, no el veien, ja eren a tocar de la
tanca. En Harry va refrenar l’impuls de cridar-los; buscar raons
era poc intel.ligent; no havia de servir-se de la màgia; es torna-
va a jugar que l’expulsessin.

Les veus de la colla d’en Dudley es van apagar i es van per-
dre carrer de les Magnòlies avall.

«Ja ho veus, Sírius», va pensar en Harry amb apatia. «No
sóc imprudent. Faig bondat. Just el contrari del que tu hauries
fet».

Va posar-se dret i va estirar els braços. La tieta Petúnia i el
tiet Vernon trobaven sempre bé l’hora que en Dudley tornava a
casa, mentre que qualsevol hora més tardana era sempre massa
tard. Com que el tiet Vernon havia amenaçat en Harry que el
tancaria al cobert si mai tornava a arribar a casa més tard que en
Dudley, en Harry va ofegar un badall i, encara amb una ganyo-
ta a la cara, es va encaminar cap a la porta del parc infantil.

El carrer de les Magnòlies, igual que el carrer Privet, era un
seguit de grans cases unifamiliars amb superfícies de gespa per-
fectament segades els propietaris de les quals eren tots homes
corpulents que anaven amb cotxes immaculats molt semblants

20 j. k. rowling

al del tiet Vernon. A en Harry li agradava més Little Whinging
de nit, quan les finestres amb les cortines tirades eren taques de
colors alegres enmig de la foscor i no corria el perill de sentir
murmuris de desaprovació sobre el seu aspecte de «delinqüent»
quan passava pel costat d’algun cap de família. Caminava de
pressa, tant que a mig carrer de les Magnòlies va tornar a dis-
tingir la colla d’en Dudley, que es despedien a l’embocadura de
la placeta de les Magnòlies. En Harry es va amagar a l’ombra
d’un gran lilà i va esperar.

—...ha xisclat com un garrí, ¿eh? —deia en Malcolm, entre
les riallades dels altres.

—Quin ganxo de dreta que li has clavat, Dudley! —va dir
en Piers.

—¿Què, demà a la mateixa hora? —va dir en Dudley.
—Quedem a casa meva, que els meus pares no hi seran

—va dir en Gordon.
—Fins demà —va dir en Dudley.
—Adéu, Dud!
—Fins demà, campió!
En Harry va esperar que tota la colla se n’anés per sortir

d’on era. Quan la remor de veus es va haver tornat a apagar va
tombar la cantonada, va entrar a la placeta de les Magnòlies i,
caminant a bon pas, de seguida va ser prou a prop d’en Dudley,
que anava xino-xano cantussejant sense entonar, per cridar-lo.

—Ei, campió!
En Dudley es va tombar.
—Ah, ets tu —va remugar.
—¿Des de quan et diuen campió? —li va demanar en

Harry.
—Va, calla —va respondre-li en Dudley de mala manera, i

li va donar l’esquena.
—No és un mal nom —va dir en Harry somrient en el mo-

ment que atrapava el seu cosí i se li posava al costat—. Però per
a mi sempre seràs en Diddy.
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L’ATAC DE DEMÈNCIA D’EN DUDLEY
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En Harry va quedar-se mirant aquelles siluetes negres que
travessaven la superfície de gespa mentre pensava qui devien
haver apallissat aquell vespre. «Mira cap aquí», va pensar en
Harry mentre se’ls mirava, primer sense adonar-se’n. «Va, mira
cap aquí... Estic assegut aquí tot sol... Vine a buscar-me...».

Si els amics d’en Dudley el veien allà assegut, segur que hi
anirien de dret. ¿Què faria, en Dudley, aleshores? Segur que no
voldria quedar malament davant de la seva colla, però li faria
por provocar en Harry... Podia ser molt divertit veure en Dud-
ley en aquell dilema, burlar-se’n, veure’l sense valor per tornar-
s’hi... I, si cap dels altres intentava pegar en Harry, estava pre-
parat: tenia la vareta. Que s’hi atrevissin... Es moria de ganes de
descarregar tota la seva desesperació en els nois que temps en-
rere li havien amargat la vida.

Però no miraven cap a ell, no el veien, ja eren a tocar de la
tanca. En Harry va refrenar l’impuls de cridar-los; buscar raons
era poc intel.ligent; no havia de servir-se de la màgia; es torna-
va a jugar que l’expulsessin.

Les veus de la colla d’en Dudley es van apagar i es van per-
dre carrer de les Magnòlies avall.

«Ja ho veus, Sírius», va pensar en Harry amb apatia. «No
sóc imprudent. Faig bondat. Just el contrari del que tu hauries
fet».

Va posar-se dret i va estirar els braços. La tieta Petúnia i el
tiet Vernon trobaven sempre bé l’hora que en Dudley tornava a
casa, mentre que qualsevol hora més tardana era sempre massa
tard. Com que el tiet Vernon havia amenaçat en Harry que el
tancaria al cobert si mai tornava a arribar a casa més tard que en
Dudley, en Harry va ofegar un badall i, encara amb una ganyo-
ta a la cara, es va encaminar cap a la porta del parc infantil.

El carrer de les Magnòlies, igual que el carrer Privet, era un
seguit de grans cases unifamiliars amb superfícies de gespa per-
fectament segades els propietaris de les quals eren tots homes
corpulents que anaven amb cotxes immaculats molt semblants

20 j. k. rowling

al del tiet Vernon. A en Harry li agradava més Little Whinging
de nit, quan les finestres amb les cortines tirades eren taques de
colors alegres enmig de la foscor i no corria el perill de sentir
murmuris de desaprovació sobre el seu aspecte de «delinqüent»
quan passava pel costat d’algun cap de família. Caminava de
pressa, tant que a mig carrer de les Magnòlies va tornar a dis-
tingir la colla d’en Dudley, que es despedien a l’embocadura de
la placeta de les Magnòlies. En Harry es va amagar a l’ombra
d’un gran lilà i va esperar.

—...ha xisclat com un garrí, ¿eh? —deia en Malcolm, entre
les riallades dels altres.

—Quin ganxo de dreta que li has clavat, Dudley! —va dir
en Piers.

—¿Què, demà a la mateixa hora? —va dir en Dudley.
—Quedem a casa meva, que els meus pares no hi seran

—va dir en Gordon.
—Fins demà —va dir en Dudley.
—Adéu, Dud!
—Fins demà, campió!
En Harry va esperar que tota la colla se n’anés per sortir

d’on era. Quan la remor de veus es va haver tornat a apagar va
tombar la cantonada, va entrar a la placeta de les Magnòlies i,
caminant a bon pas, de seguida va ser prou a prop d’en Dudley,
que anava xino-xano cantussejant sense entonar, per cridar-lo.

—Ei, campió!
En Dudley es va tombar.
—Ah, ets tu —va remugar.
—¿Des de quan et diuen campió? —li va demanar en

Harry.
—Va, calla —va respondre-li en Dudley de mala manera, i

li va donar l’esquena.
—No és un mal nom —va dir en Harry somrient en el mo-

ment que atrapava el seu cosí i se li posava al costat—. Però per
a mi sempre seràs en Diddy.
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En Harry va quedar-se mirant aquelles siluetes negres que
travessaven la superfície de gespa mentre pensava qui devien
haver apallissat aquell vespre. «Mira cap aquí», va pensar en
Harry mentre se’ls mirava, primer sense adonar-se’n. «Va, mira
cap aquí... Estic assegut aquí tot sol... Vine a buscar-me...».

Si els amics d’en Dudley el veien allà assegut, segur que hi
anirien de dret. ¿Què faria, en Dudley, aleshores? Segur que no
voldria quedar malament davant de la seva colla, però li faria
por provocar en Harry... Podia ser molt divertit veure en Dud-
ley en aquell dilema, burlar-se’n, veure’l sense valor per tornar-
s’hi... I, si cap dels altres intentava pegar en Harry, estava pre-
parat: tenia la vareta. Que s’hi atrevissin... Es moria de ganes de
descarregar tota la seva desesperació en els nois que temps en-
rere li havien amargat la vida.

Però no miraven cap a ell, no el veien, ja eren a tocar de la
tanca. En Harry va refrenar l’impuls de cridar-los; buscar raons
era poc intel.ligent; no havia de servir-se de la màgia; es torna-
va a jugar que l’expulsessin.

Les veus de la colla d’en Dudley es van apagar i es van per-
dre carrer de les Magnòlies avall.

«Ja ho veus, Sírius», va pensar en Harry amb apatia. «No
sóc imprudent. Faig bondat. Just el contrari del que tu hauries
fet».

Va posar-se dret i va estirar els braços. La tieta Petúnia i el
tiet Vernon trobaven sempre bé l’hora que en Dudley tornava a
casa, mentre que qualsevol hora més tardana era sempre massa
tard. Com que el tiet Vernon havia amenaçat en Harry que el
tancaria al cobert si mai tornava a arribar a casa més tard que en
Dudley, en Harry va ofegar un badall i, encara amb una ganyo-
ta a la cara, es va encaminar cap a la porta del parc infantil.

El carrer de les Magnòlies, igual que el carrer Privet, era un
seguit de grans cases unifamiliars amb superfícies de gespa per-
fectament segades els propietaris de les quals eren tots homes
corpulents que anaven amb cotxes immaculats molt semblants

20 j. k. rowling

al del tiet Vernon. A en Harry li agradava més Little Whinging
de nit, quan les finestres amb les cortines tirades eren taques de
colors alegres enmig de la foscor i no corria el perill de sentir
murmuris de desaprovació sobre el seu aspecte de «delinqüent»
quan passava pel costat d’algun cap de família. Caminava de
pressa, tant que a mig carrer de les Magnòlies va tornar a dis-
tingir la colla d’en Dudley, que es despedien a l’embocadura de
la placeta de les Magnòlies. En Harry es va amagar a l’ombra
d’un gran lilà i va esperar.

—...ha xisclat com un garrí, ¿eh? —deia en Malcolm, entre
les riallades dels altres.

—Quin ganxo de dreta que li has clavat, Dudley! —va dir
en Piers.

—¿Què, demà a la mateixa hora? —va dir en Dudley.
—Quedem a casa meva, que els meus pares no hi seran

—va dir en Gordon.
—Fins demà —va dir en Dudley.
—Adéu, Dud!
—Fins demà, campió!
En Harry va esperar que tota la colla se n’anés per sortir

d’on era. Quan la remor de veus es va haver tornat a apagar va
tombar la cantonada, va entrar a la placeta de les Magnòlies i,
caminant a bon pas, de seguida va ser prou a prop d’en Dudley,
que anava xino-xano cantussejant sense entonar, per cridar-lo.

—Ei, campió!
En Dudley es va tombar.
—Ah, ets tu —va remugar.
—¿Des de quan et diuen campió? —li va demanar en

Harry.
—Va, calla —va respondre-li en Dudley de mala manera, i

li va donar l’esquena.
—No és un mal nom —va dir en Harry somrient en el mo-

ment que atrapava el seu cosí i se li posava al costat—. Però per
a mi sempre seràs en Diddy.
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—T’he dit que callis! —va dir en Dudley, i va tancar les se-
ves manasses amb força.

—¿Els teus col.legues no saben com et diu la teva mare?
—Tanca la boca.
—A la teva mare no l’hi dius, que tanqui la boca. ¿Et puc dir

Dudleiet o Dudleió, doncs? ¿Què et sembla?
En Dudley no va dir res. L’esforç que feia per retenir-se de

pegar en Harry semblava exigir tota la seva concentració.
—¿Qui us heu dedicat a apallissar, avui? —li va demanar en

Harry, ja sense somriure—. ¿Un altre nano de deu anys, pot-
ser? Ja sé que abans-d’ahir vau estovar en Mark Evans.

—S’ho estava buscant —va remugar en Dudley.
—¿De veritat?
—Em va insultar.
—¿Ah, sí? I ¿què et va dir? ¿Que semblaves un porc que ha-

via après a caminar només amb les potes de darrere? Perquè
això no és insultar, Dud; això és veritat.

A en Dudley se li havia disparat un múscul de la mandí-
bula. En Harry disfrutava com un boig veient com feia en-
furismar en Dudley; li semblava com si transmetés la seva rà-
bia al seu cosí, i aquella era l’única manera de desfogar-se que
tenia.

Van trencar a la dreta i van tirar pel carreró estret on en
Harry havia vist en Sírius per primera vegada, que era el camí
més directe per anar de la placeta de les Magnòlies al passeig de
les Glicines. Era desert, i estava molt més fosc que els altres
carrers perquè no hi havia cap fanal. El trepig dels seus passos
quedava ofegat per les parets del taller que hi havia en una ban-
da i per la tanca alta de l’altra.

—Et sents molt valent, amb això que portes, ¿eh? —va dir
en Dudley al cap de no gaire.

—¿El què?
—Això; aquesta cosa que portes amagada.
En Harry va tornar a somriure.

22 j. k. rowling

—Veig que no ets tan burro com sembles, Dud. No, no; si
ho fossis no series capaç de caminar i de parlar alhora.

En Harry va treure la vareta. Va veure que en Dudley se la
mirava de reüll.

—No la pots fer servir —va dir en Dudley a l’acte—. Sé
que no la pots fer servir; t’expulsarien d’aquella escola de so-
nats on vas.

—¿Com saps que el reglament no ha canviat, campió?
—Segur que no —va dir en Dudley, però amb veu de no es-

tar-ne del tot convençut.
En Harry va riure fluix.
—No tens pebrots de ficar-te amb mi sense portar-la a so-

bre, per això —va remugar en Dudley.
—I tu necessites tenir quatre col.legues al costat per pegar

un nano de deu anys. Aquest títol de boxa de què fardes tant...
¿quants anys tenia l’altre? ¿Set? ¿Vuit?

—En tenia setze, perquè ho sàpigues —va remugar en
Dudley—, i ha estat desmaiat vint minuts després del combat, i
era el doble que tu. Ja veuràs quan li digui al meu pare que te la
prengui...

—¿Encara t’ha de salvar el papa? ¿El campió de boxa que el
seu pare tant admira té por de la vareta malèfica d’en Harry?

—A la nit no ets tan valent, per això —va dir en Dudley en
to burleta.

—Ara és de nit, Diddy. Quan és fosc com ara es diu que és
de nit.

—Vull dir quan ets al llit! —va vociferar en Dudley.
S’havia parat. En Harry també es va parar, i es va quedar

mirant el seu cosí. Tot i no distingir-li gaire bé la cara, va veure
que tenia una expressió estranyament triomfal.

—¿Com vols dir, que no sóc valent quan sóc al llit? —va dir
en Harry, sobtat—. ¿De què haig de tenir por? ¿Dels coixins?

—Ahir a la nit et vaig sentir —va dir en Dudley amb l’alè
contingut—. Parlaves adormit. Gemegaves.
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—T’he dit que callis! —va dir en Dudley, i va tancar les se-
ves manasses amb força.

—¿Els teus col.legues no saben com et diu la teva mare?
—Tanca la boca.
—A la teva mare no l’hi dius, que tanqui la boca. ¿Et puc dir

Dudleiet o Dudleió, doncs? ¿Què et sembla?
En Dudley no va dir res. L’esforç que feia per retenir-se de

pegar en Harry semblava exigir tota la seva concentració.
—¿Qui us heu dedicat a apallissar, avui? —li va demanar en

Harry, ja sense somriure—. ¿Un altre nano de deu anys, pot-
ser? Ja sé que abans-d’ahir vau estovar en Mark Evans.

—S’ho estava buscant —va remugar en Dudley.
—¿De veritat?
—Em va insultar.
—¿Ah, sí? I ¿què et va dir? ¿Que semblaves un porc que ha-

via après a caminar només amb les potes de darrere? Perquè
això no és insultar, Dud; això és veritat.

A en Dudley se li havia disparat un múscul de la mandí-
bula. En Harry disfrutava com un boig veient com feia en-
furismar en Dudley; li semblava com si transmetés la seva rà-
bia al seu cosí, i aquella era l’única manera de desfogar-se que
tenia.

Van trencar a la dreta i van tirar pel carreró estret on en
Harry havia vist en Sírius per primera vegada, que era el camí
més directe per anar de la placeta de les Magnòlies al passeig de
les Glicines. Era desert, i estava molt més fosc que els altres
carrers perquè no hi havia cap fanal. El trepig dels seus passos
quedava ofegat per les parets del taller que hi havia en una ban-
da i per la tanca alta de l’altra.

—Et sents molt valent, amb això que portes, ¿eh? —va dir
en Dudley al cap de no gaire.

—¿El què?
—Això; aquesta cosa que portes amagada.
En Harry va tornar a somriure.

22 j. k. rowling

—Veig que no ets tan burro com sembles, Dud. No, no; si
ho fossis no series capaç de caminar i de parlar alhora.

En Harry va treure la vareta. Va veure que en Dudley se la
mirava de reüll.

—No la pots fer servir —va dir en Dudley a l’acte—. Sé
que no la pots fer servir; t’expulsarien d’aquella escola de so-
nats on vas.

—¿Com saps que el reglament no ha canviat, campió?
—Segur que no —va dir en Dudley, però amb veu de no es-

tar-ne del tot convençut.
En Harry va riure fluix.
—No tens pebrots de ficar-te amb mi sense portar-la a so-

bre, per això —va remugar en Dudley.
—I tu necessites tenir quatre col.legues al costat per pegar

un nano de deu anys. Aquest títol de boxa de què fardes tant...
¿quants anys tenia l’altre? ¿Set? ¿Vuit?

—En tenia setze, perquè ho sàpigues —va remugar en
Dudley—, i ha estat desmaiat vint minuts després del combat, i
era el doble que tu. Ja veuràs quan li digui al meu pare que te la
prengui...

—¿Encara t’ha de salvar el papa? ¿El campió de boxa que el
seu pare tant admira té por de la vareta malèfica d’en Harry?

—A la nit no ets tan valent, per això —va dir en Dudley en
to burleta.

—Ara és de nit, Diddy. Quan és fosc com ara es diu que és
de nit.

—Vull dir quan ets al llit! —va vociferar en Dudley.
S’havia parat. En Harry també es va parar, i es va quedar

mirant el seu cosí. Tot i no distingir-li gaire bé la cara, va veure
que tenia una expressió estranyament triomfal.

—¿Com vols dir, que no sóc valent quan sóc al llit? —va dir
en Harry, sobtat—. ¿De què haig de tenir por? ¿Dels coixins?

—Ahir a la nit et vaig sentir —va dir en Dudley amb l’alè
contingut—. Parlaves adormit. Gemegaves.
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—T’he dit que callis! —va dir en Dudley, i va tancar les se-
ves manasses amb força.

—¿Els teus col.legues no saben com et diu la teva mare?
—Tanca la boca.
—A la teva mare no l’hi dius, que tanqui la boca. ¿Et puc dir

Dudleiet o Dudleió, doncs? ¿Què et sembla?
En Dudley no va dir res. L’esforç que feia per retenir-se de

pegar en Harry semblava exigir tota la seva concentració.
—¿Qui us heu dedicat a apallissar, avui? —li va demanar en

Harry, ja sense somriure—. ¿Un altre nano de deu anys, pot-
ser? Ja sé que abans-d’ahir vau estovar en Mark Evans.

—S’ho estava buscant —va remugar en Dudley.
—¿De veritat?
—Em va insultar.
—¿Ah, sí? I ¿què et va dir? ¿Que semblaves un porc que ha-

via après a caminar només amb les potes de darrere? Perquè
això no és insultar, Dud; això és veritat.

A en Dudley se li havia disparat un múscul de la mandí-
bula. En Harry disfrutava com un boig veient com feia en-
furismar en Dudley; li semblava com si transmetés la seva rà-
bia al seu cosí, i aquella era l’única manera de desfogar-se que
tenia.

Van trencar a la dreta i van tirar pel carreró estret on en
Harry havia vist en Sírius per primera vegada, que era el camí
més directe per anar de la placeta de les Magnòlies al passeig de
les Glicines. Era desert, i estava molt més fosc que els altres
carrers perquè no hi havia cap fanal. El trepig dels seus passos
quedava ofegat per les parets del taller que hi havia en una ban-
da i per la tanca alta de l’altra.

—Et sents molt valent, amb això que portes, ¿eh? —va dir
en Dudley al cap de no gaire.

—¿El què?
—Això; aquesta cosa que portes amagada.
En Harry va tornar a somriure.

22 j. k. rowling

—Veig que no ets tan burro com sembles, Dud. No, no; si
ho fossis no series capaç de caminar i de parlar alhora.

En Harry va treure la vareta. Va veure que en Dudley se la
mirava de reüll.

—No la pots fer servir —va dir en Dudley a l’acte—. Sé
que no la pots fer servir; t’expulsarien d’aquella escola de so-
nats on vas.

—¿Com saps que el reglament no ha canviat, campió?
—Segur que no —va dir en Dudley, però amb veu de no es-

tar-ne del tot convençut.
En Harry va riure fluix.
—No tens pebrots de ficar-te amb mi sense portar-la a so-

bre, per això —va remugar en Dudley.
—I tu necessites tenir quatre col.legues al costat per pegar

un nano de deu anys. Aquest títol de boxa de què fardes tant...
¿quants anys tenia l’altre? ¿Set? ¿Vuit?

—En tenia setze, perquè ho sàpigues —va remugar en
Dudley—, i ha estat desmaiat vint minuts després del combat, i
era el doble que tu. Ja veuràs quan li digui al meu pare que te la
prengui...

—¿Encara t’ha de salvar el papa? ¿El campió de boxa que el
seu pare tant admira té por de la vareta malèfica d’en Harry?

—A la nit no ets tan valent, per això —va dir en Dudley en
to burleta.

—Ara és de nit, Diddy. Quan és fosc com ara es diu que és
de nit.

—Vull dir quan ets al llit! —va vociferar en Dudley.
S’havia parat. En Harry també es va parar, i es va quedar

mirant el seu cosí. Tot i no distingir-li gaire bé la cara, va veure
que tenia una expressió estranyament triomfal.

—¿Com vols dir, que no sóc valent quan sóc al llit? —va dir
en Harry, sobtat—. ¿De què haig de tenir por? ¿Dels coixins?

—Ahir a la nit et vaig sentir —va dir en Dudley amb l’alè
contingut—. Parlaves adormit. Gemegaves.
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—T’he dit que callis! —va dir en Dudley, i va tancar les se-
ves manasses amb força.

—¿Els teus col.legues no saben com et diu la teva mare?
—Tanca la boca.
—A la teva mare no l’hi dius, que tanqui la boca. ¿Et puc dir

Dudleiet o Dudleió, doncs? ¿Què et sembla?
En Dudley no va dir res. L’esforç que feia per retenir-se de

pegar en Harry semblava exigir tota la seva concentració.
—¿Qui us heu dedicat a apallissar, avui? —li va demanar en

Harry, ja sense somriure—. ¿Un altre nano de deu anys, pot-
ser? Ja sé que abans-d’ahir vau estovar en Mark Evans.

—S’ho estava buscant —va remugar en Dudley.
—¿De veritat?
—Em va insultar.
—¿Ah, sí? I ¿què et va dir? ¿Que semblaves un porc que ha-

via après a caminar només amb les potes de darrere? Perquè
això no és insultar, Dud; això és veritat.

A en Dudley se li havia disparat un múscul de la mandí-
bula. En Harry disfrutava com un boig veient com feia en-
furismar en Dudley; li semblava com si transmetés la seva rà-
bia al seu cosí, i aquella era l’única manera de desfogar-se que
tenia.

Van trencar a la dreta i van tirar pel carreró estret on en
Harry havia vist en Sírius per primera vegada, que era el camí
més directe per anar de la placeta de les Magnòlies al passeig de
les Glicines. Era desert, i estava molt més fosc que els altres
carrers perquè no hi havia cap fanal. El trepig dels seus passos
quedava ofegat per les parets del taller que hi havia en una ban-
da i per la tanca alta de l’altra.

—Et sents molt valent, amb això que portes, ¿eh? —va dir
en Dudley al cap de no gaire.

—¿El què?
—Això; aquesta cosa que portes amagada.
En Harry va tornar a somriure.

22 j. k. rowling

—Veig que no ets tan burro com sembles, Dud. No, no; si
ho fossis no series capaç de caminar i de parlar alhora.

En Harry va treure la vareta. Va veure que en Dudley se la
mirava de reüll.

—No la pots fer servir —va dir en Dudley a l’acte—. Sé
que no la pots fer servir; t’expulsarien d’aquella escola de so-
nats on vas.

—¿Com saps que el reglament no ha canviat, campió?
—Segur que no —va dir en Dudley, però amb veu de no es-

tar-ne del tot convençut.
En Harry va riure fluix.
—No tens pebrots de ficar-te amb mi sense portar-la a so-

bre, per això —va remugar en Dudley.
—I tu necessites tenir quatre col.legues al costat per pegar

un nano de deu anys. Aquest títol de boxa de què fardes tant...
¿quants anys tenia l’altre? ¿Set? ¿Vuit?

—En tenia setze, perquè ho sàpigues —va remugar en
Dudley—, i ha estat desmaiat vint minuts després del combat, i
era el doble que tu. Ja veuràs quan li digui al meu pare que te la
prengui...

—¿Encara t’ha de salvar el papa? ¿El campió de boxa que el
seu pare tant admira té por de la vareta malèfica d’en Harry?

—A la nit no ets tan valent, per això —va dir en Dudley en
to burleta.

—Ara és de nit, Diddy. Quan és fosc com ara es diu que és
de nit.

—Vull dir quan ets al llit! —va vociferar en Dudley.
S’havia parat. En Harry també es va parar, i es va quedar

mirant el seu cosí. Tot i no distingir-li gaire bé la cara, va veure
que tenia una expressió estranyament triomfal.

—¿Com vols dir, que no sóc valent quan sóc al llit? —va dir
en Harry, sobtat—. ¿De què haig de tenir por? ¿Dels coixins?

—Ahir a la nit et vaig sentir —va dir en Dudley amb l’alè
contingut—. Parlaves adormit. Gemegaves.
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—¿Com vols dir? —va repetir en Harry, però amb una sen-
sació de vertigen. La nit passada havia tornat a ser en somnis en
aquell cementiri.

En Dudley va fer una riallada, i amb veu d’espinguet va
imitar algú que somiquejava:

—«No matis en Cedric! No matis en Cedric!». ¿Qui és en
Cedric? ¿Un amic teu?

—No; t’ho inventes —va dir en Harry sense pensar. Però es
notava la boca seca. Sabia que en Dudley no s’ho inventava;
¿com podia saber res d’en Cedric, sinó?

—«Papa! Ajuda’m, papa! Em vol matar, papa! Ai, ai!».
—Calla —va dir en Harry sense alçar la veu—. Dudley, t’a-

viso; calla!
—«Vine, papa, ajuda’m! Mama, vine a ajudar-me! Ha ma-

tat en Cedric! Papa, ajuda’m! Em vol matar!». No m’apuntis
amb això!

En Dudley es va arrambar contra la paret del carreró. En
Harry el va apuntar al cor amb la vareta. Notava com li batega-
ven a les venes catorze anys de ressentiment contra en Dudley;
es moria de ganes de donar-li un cop de vareta, de fer-li un en-
cantament que l’obligués a arrossegar-se fins a casa com un
insecte, atordit, amb un parell d’antenes...

—No en tornis a parlar mai més, d’això —va dir en Harry
entre dents—. ¿Queda clar?

—Apunta cap a una altra banda!
—¿Queda clar o no?
—Apunta-la cap a una altra banda!
—¿Queda clar?
—Treu-me-la de...
En Dudley va deixar anar un esbufec sobtat, com si l’ha-

guessin submergit en aigua glaçada.
La nit havia sofert un canvi. La blavor nocturna sembrada

d’estrelles s’havia tornat de cop d’un negre intens mancat de
llum: les estrelles, la lluna, la claror dels fanals de tots dos ex-

24 j. k. rowling

trems del carreró, havien desaparegut. La fresca del vespre s’ha-
via transformat de sobte en un fred penetrant, que tallava. Es-
taven envoltats d’una foscor absoluta, impenetrable i muda,
com si una mà gegantina hagués deixat caure un vel gruixut i
glacial sobre tot el carreró perquè no veiessin res.

Durant un instant, en Harry va pensar que havia fet màgia
sense voler, tot i haver-s’hi resistit amb totes les seves forces;
però de seguida va caure en el fet que no tenia el poder d’apa-
gar les estrelles. Va girar el cap a banda i banda per mirar si veia
res, però la foscor li tapava els ulls com una bena impalpable.

De cop va sentir al costat la veu esporuguida d’en Dudley.
—¿Què fas? Para!
—No faig res! Calla i no et moguis!
—No veig res! M’he tornat cec!
—Et dic que callis!
En Harry va quedar immòbil, fent anar els ulls a dreta i es-

querra. Feia tant fred que tremolava tot ell; tenia pell de galli-
na als braços i els pèls del clatell se li havien eriçat. Va obrir els
ulls tant com va poder, mirant impotent tot al seu voltant, sen-
se veure res.

No podia ser... No podia ser que allò passés a Little Whin-
ging... Va dreçar les orelles... Era més fàcil que els sentís que no
que els veiés...

—L’hi diré al papa! —va dir en Dudley, gemegós—. ¿On
ets? ¿Què fas?

—¿Vols callar? —li va dir en Harry amb un xiuxiueig—.
Deixa’m escoltar...

De cop va callar. Acabava de sentir el que tenia por de sentir.
Al carreró hi havia algú més a part d’ells, alguna cosa que

emetia una respiració lenta, ronca, escanyada. En Harry, tremo-
lant enmig d’aquell aire gèlid, va notar que l’envaïa la basarda.

—Ja n’hi ha prou! Para! Te l’estàs guanyant!
—Calla, Dudley...
«Pam!».
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—¿Com vols dir? —va repetir en Harry, però amb una sen-
sació de vertigen. La nit passada havia tornat a ser en somnis en
aquell cementiri.

En Dudley va fer una riallada, i amb veu d’espinguet va
imitar algú que somiquejava:

—«No matis en Cedric! No matis en Cedric!». ¿Qui és en
Cedric? ¿Un amic teu?

—No; t’ho inventes —va dir en Harry sense pensar. Però es
notava la boca seca. Sabia que en Dudley no s’ho inventava;
¿com podia saber res d’en Cedric, sinó?

—«Papa! Ajuda’m, papa! Em vol matar, papa! Ai, ai!».
—Calla —va dir en Harry sense alçar la veu—. Dudley, t’a-

viso; calla!
—«Vine, papa, ajuda’m! Mama, vine a ajudar-me! Ha ma-

tat en Cedric! Papa, ajuda’m! Em vol matar!». No m’apuntis
amb això!

En Dudley es va arrambar contra la paret del carreró. En
Harry el va apuntar al cor amb la vareta. Notava com li batega-
ven a les venes catorze anys de ressentiment contra en Dudley;
es moria de ganes de donar-li un cop de vareta, de fer-li un en-
cantament que l’obligués a arrossegar-se fins a casa com un
insecte, atordit, amb un parell d’antenes...

—No en tornis a parlar mai més, d’això —va dir en Harry
entre dents—. ¿Queda clar?

—Apunta cap a una altra banda!
—¿Queda clar o no?
—Apunta-la cap a una altra banda!
—¿Queda clar?
—Treu-me-la de...
En Dudley va deixar anar un esbufec sobtat, com si l’ha-

guessin submergit en aigua glaçada.
La nit havia sofert un canvi. La blavor nocturna sembrada

d’estrelles s’havia tornat de cop d’un negre intens mancat de
llum: les estrelles, la lluna, la claror dels fanals de tots dos ex-
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trems del carreró, havien desaparegut. La fresca del vespre s’ha-
via transformat de sobte en un fred penetrant, que tallava. Es-
taven envoltats d’una foscor absoluta, impenetrable i muda,
com si una mà gegantina hagués deixat caure un vel gruixut i
glacial sobre tot el carreró perquè no veiessin res.

Durant un instant, en Harry va pensar que havia fet màgia
sense voler, tot i haver-s’hi resistit amb totes les seves forces;
però de seguida va caure en el fet que no tenia el poder d’apa-
gar les estrelles. Va girar el cap a banda i banda per mirar si veia
res, però la foscor li tapava els ulls com una bena impalpable.

De cop va sentir al costat la veu esporuguida d’en Dudley.
—¿Què fas? Para!
—No faig res! Calla i no et moguis!
—No veig res! M’he tornat cec!
—Et dic que callis!
En Harry va quedar immòbil, fent anar els ulls a dreta i es-

querra. Feia tant fred que tremolava tot ell; tenia pell de galli-
na als braços i els pèls del clatell se li havien eriçat. Va obrir els
ulls tant com va poder, mirant impotent tot al seu voltant, sen-
se veure res.

No podia ser... No podia ser que allò passés a Little Whin-
ging... Va dreçar les orelles... Era més fàcil que els sentís que no
que els veiés...

—L’hi diré al papa! —va dir en Dudley, gemegós—. ¿On
ets? ¿Què fas?

—¿Vols callar? —li va dir en Harry amb un xiuxiueig—.
Deixa’m escoltar...

De cop va callar. Acabava de sentir el que tenia por de sentir.
Al carreró hi havia algú més a part d’ells, alguna cosa que

emetia una respiració lenta, ronca, escanyada. En Harry, tremo-
lant enmig d’aquell aire gèlid, va notar que l’envaïa la basarda.

—Ja n’hi ha prou! Para! Te l’estàs guanyant!
—Calla, Dudley...
«Pam!».
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Al carreró hi havia algú més a part d’ells, alguna cosa que

emetia una respiració lenta, ronca, escanyada. En Harry, tremo-
lant enmig d’aquell aire gèlid, va notar que l’envaïa la basarda.
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En Harry va rebre un cop de puny en una galta que el va fer
saltar. Els ulls li feien pampallugues. Per segona vegada en una
hora, a en Harry li va semblar que el cap se li havia partit en
dos. Va caure amb un cop sec a terra, i la vareta se li va escapar
de la mà.

—Ets un imbècil, Dudley! —va dir en Harry cridant, amb
els ulls enllagrimats del mal que li havia fet el cop i palpant
en la foscor de quatre grapes com un desesperat. Va sentir en
Dudley que s’allunyava d’ell a les palpentes i que topava contra
la tanca del carreró, entrebancant-se.

—Dudley, torna! Vas cap on no has d’anar!
Va sentir-se un xiscle esgarrifós i el trepig de passos d’en

Dudley es va aturar. Al mateix temps, en Harry va notar darre-
re seu una fredor esgarrifosa que només podia significar una
cosa: eren més d’un.

—Dudley, no diguis res! Facis el que facis, no diguis res! La
vareta! —va murmurar en Harry desesperat, mentre feia anar
les mans per terra com si fossin aranyes—. ¿On ha anat a parar
la vareta? Va... Lumos!

Va dir el sortilegi inconscientment, empès per l’ànsia de te-
nir llum per trobar-la; i, incrèdul i alleujat alhora, va veure bri-
llar una llum a dos pams d’on tenia la mà dreta: la punta de la
vareta s’havia encès. En Harry la va agafar d’una revolada, es va
posar dret d’un bot i es va tombar.

Va fer-li un salt el cor.
Una figura alta i encaputxada se li acostava imperceptible-

ment sense tocar a terra, amb la túnica amagant-li els peus i la
cara, xuclant la foscor de la nit.

En Harry es va tirar enrere atropelladament, i va aixecar la
vareta.

—Expecto patronum!
Un fil platejat de vapor va sortir de la punta de la vareta i el

demèntor va afluixar el pas, però el sortilegi no havia fet el seu
efecte; entrebancant-se amb els peus, en Harry va continuar re-
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culant, destarotat per la por, mentre el demèntor se li tirava a
sobre.

Dues mans grises, viscoses i plenes de crostes van sortir de
dintre la túnica del demèntor fent acció d’agafar-lo. En Harry
va sentir una mena de brunzit.

—Expecto patronum!
La veu li va sortir feble i apagada. Un altre fil de fum plate-

jat, més tènue que el d’abans, va sortir de la vareta... Ja no en sa-
bia; ja no sabia fer el sortilegi.

Va sentir una rialla dintre seu, una rialla estrident i aguda... Li
va arribar la pudor de l’alè fred com la mort del demèntor, que li
omplia els pulmons i l’ofegava. «Pensa en alguna cosa alegre...».

Però no trobava alegria dintre seu... Els dits glaçats del de-
mèntor li començaven a envoltar el coll; aquella rialla aguda es
feia cada vegada més forta; i al cap li va ressonar una veu: «Re-
signa’t a morir, Harry... Potser així no serà tan dolorós... Però no
t’ho sabria dir segur: no m’he mort mai...».

No tornaria a veure mai més en Ron i l’Hermione...
Però les cares de tots dos se li van aparèixer de cop mentre

buscava aire desesperadament.
—Expecto patronum!
Un gran cérvol de plata va prorrompre de la punta de la va-

reta d’en Harry, i amb les banyes va encertar el lloc on el
demèntor hauria hagut de tenir el cor; el demèntor va fer-se
enrere, ingràvid com la foscor, i, en el moment que el cérvol
tornava a envestir, el demèntor va fugir com una ratapinyada,
derrotat.

—Segueix-me! —va cridar en Harry al cérvol. Va girar en
rodó, i va arrencar a córrer carreró enllà amb la vareta aixeca-
da—. Dudley! Dudley!

Encara no havia fet deu passes que els va trobar. En Dudley
estava cargolat a terra, tapant-se la cara amb els braços, amb un
altre demèntor ajupit al seu costat agafant-li els punys amb 
les seves mans viscoses i separant-los-hi de mica en mica, gaire-

harry potter i l’orde del fènix 27

045-124028-HARRY POTTER I L'ORDRE DEL FENIX.indd   26 14/06/16   14:22

En Harry va rebre un cop de puny en una galta que el va fer
saltar. Els ulls li feien pampallugues. Per segona vegada en una
hora, a en Harry li va semblar que el cap se li havia partit en
dos. Va caure amb un cop sec a terra, i la vareta se li va escapar
de la mà.

—Ets un imbècil, Dudley! —va dir en Harry cridant, amb
els ulls enllagrimats del mal que li havia fet el cop i palpant
en la foscor de quatre grapes com un desesperat. Va sentir en
Dudley que s’allunyava d’ell a les palpentes i que topava contra
la tanca del carreró, entrebancant-se.

—Dudley, torna! Vas cap on no has d’anar!
Va sentir-se un xiscle esgarrifós i el trepig de passos d’en

Dudley es va aturar. Al mateix temps, en Harry va notar darre-
re seu una fredor esgarrifosa que només podia significar una
cosa: eren més d’un.

—Dudley, no diguis res! Facis el que facis, no diguis res! La
vareta! —va murmurar en Harry desesperat, mentre feia anar
les mans per terra com si fossin aranyes—. ¿On ha anat a parar
la vareta? Va... Lumos!

Va dir el sortilegi inconscientment, empès per l’ànsia de te-
nir llum per trobar-la; i, incrèdul i alleujat alhora, va veure bri-
llar una llum a dos pams d’on tenia la mà dreta: la punta de la
vareta s’havia encès. En Harry la va agafar d’una revolada, es va
posar dret d’un bot i es va tombar.

Va fer-li un salt el cor.
Una figura alta i encaputxada se li acostava imperceptible-

ment sense tocar a terra, amb la túnica amagant-li els peus i la
cara, xuclant la foscor de la nit.

En Harry es va tirar enrere atropelladament, i va aixecar la
vareta.

—Expecto patronum!
Un fil platejat de vapor va sortir de la punta de la vareta i el

demèntor va afluixar el pas, però el sortilegi no havia fet el seu
efecte; entrebancant-se amb els peus, en Harry va continuar re-

26 j. k. rowling

culant, destarotat per la por, mentre el demèntor se li tirava a
sobre.

Dues mans grises, viscoses i plenes de crostes van sortir de
dintre la túnica del demèntor fent acció d’agafar-lo. En Harry
va sentir una mena de brunzit.

—Expecto patronum!
La veu li va sortir feble i apagada. Un altre fil de fum plate-

jat, més tènue que el d’abans, va sortir de la vareta... Ja no en sa-
bia; ja no sabia fer el sortilegi.

Va sentir una rialla dintre seu, una rialla estrident i aguda... Li
va arribar la pudor de l’alè fred com la mort del demèntor, que li
omplia els pulmons i l’ofegava. «Pensa en alguna cosa alegre...».

Però no trobava alegria dintre seu... Els dits glaçats del de-
mèntor li començaven a envoltar el coll; aquella rialla aguda es
feia cada vegada més forta; i al cap li va ressonar una veu: «Re-
signa’t a morir, Harry... Potser així no serà tan dolorós... Però no
t’ho sabria dir segur: no m’he mort mai...».

No tornaria a veure mai més en Ron i l’Hermione...
Però les cares de tots dos se li van aparèixer de cop mentre

buscava aire desesperadament.
—Expecto patronum!
Un gran cérvol de plata va prorrompre de la punta de la va-

reta d’en Harry, i amb les banyes va encertar el lloc on el
demèntor hauria hagut de tenir el cor; el demèntor va fer-se
enrere, ingràvid com la foscor, i, en el moment que el cérvol
tornava a envestir, el demèntor va fugir com una ratapinyada,
derrotat.

—Segueix-me! —va cridar en Harry al cérvol. Va girar en
rodó, i va arrencar a córrer carreró enllà amb la vareta aixeca-
da—. Dudley! Dudley!

Encara no havia fet deu passes que els va trobar. En Dudley
estava cargolat a terra, tapant-se la cara amb els braços, amb un
altre demèntor ajupit al seu costat agafant-li els punys amb 
les seves mans viscoses i separant-los-hi de mica en mica, gaire-

harry potter i l’orde del fènix 27

045-124028-HARRY POTTER I L'ORDRE DEL FENIX.indd   27 14/06/16   14:22
020-ORDRE DEL FENIX.indd   26 13/7/16   9:5802 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   1802 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   18 27/9/21   17:2427/9/21   17:24



L’ATAC DE DEMÈNCIA D’EN DUDLEY

19
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signa’t a morir, Harry... Potser així no serà tan dolorós... Però no
t’ho sabria dir segur: no m’he mort mai...».

No tornaria a veure mai més en Ron i l’Hermione...
Però les cares de tots dos se li van aparèixer de cop mentre

buscava aire desesperadament.
—Expecto patronum!
Un gran cérvol de plata va prorrompre de la punta de la va-

reta d’en Harry, i amb les banyes va encertar el lloc on el
demèntor hauria hagut de tenir el cor; el demèntor va fer-se
enrere, ingràvid com la foscor, i, en el moment que el cérvol
tornava a envestir, el demèntor va fugir com una ratapinyada,
derrotat.

—Segueix-me! —va cridar en Harry al cérvol. Va girar en
rodó, i va arrencar a córrer carreró enllà amb la vareta aixeca-
da—. Dudley! Dudley!

Encara no havia fet deu passes que els va trobar. En Dudley
estava cargolat a terra, tapant-se la cara amb els braços, amb un
altre demèntor ajupit al seu costat agafant-li els punys amb 
les seves mans viscoses i separant-los-hi de mica en mica, gaire-
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En Harry va rebre un cop de puny en una galta que el va fer
saltar. Els ulls li feien pampallugues. Per segona vegada en una
hora, a en Harry li va semblar que el cap se li havia partit en
dos. Va caure amb un cop sec a terra, i la vareta se li va escapar
de la mà.

—Ets un imbècil, Dudley! —va dir en Harry cridant, amb
els ulls enllagrimats del mal que li havia fet el cop i palpant
en la foscor de quatre grapes com un desesperat. Va sentir en
Dudley que s’allunyava d’ell a les palpentes i que topava contra
la tanca del carreró, entrebancant-se.

—Dudley, torna! Vas cap on no has d’anar!
Va sentir-se un xiscle esgarrifós i el trepig de passos d’en

Dudley es va aturar. Al mateix temps, en Harry va notar darre-
re seu una fredor esgarrifosa que només podia significar una
cosa: eren més d’un.

—Dudley, no diguis res! Facis el que facis, no diguis res! La
vareta! —va murmurar en Harry desesperat, mentre feia anar
les mans per terra com si fossin aranyes—. ¿On ha anat a parar
la vareta? Va... Lumos!

Va dir el sortilegi inconscientment, empès per l’ànsia de te-
nir llum per trobar-la; i, incrèdul i alleujat alhora, va veure bri-
llar una llum a dos pams d’on tenia la mà dreta: la punta de la
vareta s’havia encès. En Harry la va agafar d’una revolada, es va
posar dret d’un bot i es va tombar.

Va fer-li un salt el cor.
Una figura alta i encaputxada se li acostava imperceptible-

ment sense tocar a terra, amb la túnica amagant-li els peus i la
cara, xuclant la foscor de la nit.

En Harry es va tirar enrere atropelladament, i va aixecar la
vareta.

—Expecto patronum!
Un fil platejat de vapor va sortir de la punta de la vareta i el

demèntor va afluixar el pas, però el sortilegi no havia fet el seu
efecte; entrebancant-se amb els peus, en Harry va continuar re-
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culant, destarotat per la por, mentre el demèntor se li tirava a
sobre.

Dues mans grises, viscoses i plenes de crostes van sortir de
dintre la túnica del demèntor fent acció d’agafar-lo. En Harry
va sentir una mena de brunzit.

—Expecto patronum!
La veu li va sortir feble i apagada. Un altre fil de fum plate-

jat, més tènue que el d’abans, va sortir de la vareta... Ja no en sa-
bia; ja no sabia fer el sortilegi.

Va sentir una rialla dintre seu, una rialla estrident i aguda... Li
va arribar la pudor de l’alè fred com la mort del demèntor, que li
omplia els pulmons i l’ofegava. «Pensa en alguna cosa alegre...».

Però no trobava alegria dintre seu... Els dits glaçats del de-
mèntor li començaven a envoltar el coll; aquella rialla aguda es
feia cada vegada més forta; i al cap li va ressonar una veu: «Re-
signa’t a morir, Harry... Potser així no serà tan dolorós... Però no
t’ho sabria dir segur: no m’he mort mai...».

No tornaria a veure mai més en Ron i l’Hermione...
Però les cares de tots dos se li van aparèixer de cop mentre

buscava aire desesperadament.
—Expecto patronum!
Un gran cérvol de plata va prorrompre de la punta de la va-

reta d’en Harry, i amb les banyes va encertar el lloc on el
demèntor hauria hagut de tenir el cor; el demèntor va fer-se
enrere, ingràvid com la foscor, i, en el moment que el cérvol
tornava a envestir, el demèntor va fugir com una ratapinyada,
derrotat.

—Segueix-me! —va cridar en Harry al cérvol. Va girar en
rodó, i va arrencar a córrer carreró enllà amb la vareta aixeca-
da—. Dudley! Dudley!

Encara no havia fet deu passes que els va trobar. En Dudley
estava cargolat a terra, tapant-se la cara amb els braços, amb un
altre demèntor ajupit al seu costat agafant-li els punys amb 
les seves mans viscoses i separant-los-hi de mica en mica, gaire-
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bé amb delicadesa, mentre acostava el seu cap encaputxat a la
cara d’en Dudley com si anés a fer-li un petó.

—Ataca’l! —va vociferar en Harry, i, amb un brunzit com
un bramul, el cérvol de plata que en Harry havia conjurat va
passar-li galopant pel costat. La cara sense ulls del demèntor
era a un dit de la d’en Dudley quan la cornamenta de plata el va
encertar; el demèntor va sortir disparat enlaire i, com el seu
company, se’n va anar volant i va desaparèixer en la foscor; el
cérvol se’n va anar trotant fins al capdavall del carreró, i es va
esfilagarsar com un núvol de boirina platejada.

La lluna, les estrelles i els fanals van tornar a fer acte de
presència. Un ventijol suau va travessar el carreró. Les capça-
des dels arbres remorejaven als jardins, i la remor habitual de
cotxes de la placeta de les Magnòlies va tornar a deixar-se sen-
tir. En Harry es va quedar quiet, amb tots els sentits a flor de
pell, paint aquell brusc retorn a la normalitat. Al cap d’un mo-
ment es va adonar que tenia la samarreta enganxada al cos: es-
tava amarat de suor.

No li entrava al cap el que acabava de passar. Els demèntors
havien vingut a Little Whinging!

En Dudley continuava cargolat a terra, gemegant i tremo-
lant. En Harry es va inclinar per veure si es trobava prou bé per
aixecar-se, però darrere seu va sentir de cop un trepig fort de
passos d’algú que s’acostava corrents. Va tornar a aixecar la va-
reta instintivament i va fer mitja volta per plantar cara a aquell
nou desconegut.

La senyora Figg, aquella velleta fleuma que tenia de veïna,
va arribar esbufegant. Anava escabellada, amb els cabells grisos
que li sortien del ret, la seva bossa de macramé —on repicava
algun objecte metàl.lic— penjant-li del puny i les seves sabati-
lles de feltre de quadres. En Harry va voler amagar la vareta de
seguida, però...

—No la guardis, burro! —va exclamar ella amb un xiscle—.
¿I si n’hi ha més? El mataré, en Mundungus Fletcher!

28 j. k. rowling
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UN CÚMUL DE MUSSOLS

—¿Què? —va dir en Harry sense entendre res.
—Se n’ha anat! —va dir la senyora Figg, retorcent-se les

mans—. Se n’ha anat a veure no sé qui per una cosa d’unes
marmites que havien caigut d’una escombra! Li vaig dir que
l’escorxaria de viu en viu si se n’anava, i ja ho veus! Demèntors!
Sort que he dit a en Bigotis que estigués al cas! Però no ens po-
dem quedar aquí com uns estaquirots! Va, corre, has de tor-
nar cap a casa! Ai, quin escàndol que hi haurà! El mataré!

—Escolti... —Descobrir que aquella seva veïna tan fleuma
enamorada dels gats sabia què eren els demèntors va sobtar en
Harry quasi tant com el fet d’haver-ne trobat dos allà al carre-
ró—. ¿Que és una bruixa, vostè?

—Sóc una llufa, com en Mundungus sap molt bé, i per
això no t’he pogut ajudar de cap manera a lluitar contra els
demèntors! T’ha deixat absolutament indefens; i mira que l’ha-
via avisat...

—Aquest tal Mundungus ¿em seguia? Espera; així, era ell!
És el que ha desaparès davant de casa!

—Sí, ja ho sé; per sort he fet apostar en Bigotis sota un cot-
xe perquè vigilés, i en Bigotis m’ho ha vingut a dir, però quan
he arribat ja te n’havies anat... I ara ¿què dirà, en Dumbledore?
Noi! —va dir amb un crit a en Dudley, que continuava estirat 
a terra de panxa enlaire—. ¿Vols fer el favor d’aixecar el cul de
terra d’una vegada?

—¿Coneix en Dumbledore?
—És clar que el conec; ¿com vols que no el conegui? Va,
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bé amb delicadesa, mentre acostava el seu cap encaputxat a la
cara d’en Dudley com si anés a fer-li un petó.

—Ataca’l! —va vociferar en Harry, i, amb un brunzit com
un bramul, el cérvol de plata que en Harry havia conjurat va
passar-li galopant pel costat. La cara sense ulls del demèntor
era a un dit de la d’en Dudley quan la cornamenta de plata el va
encertar; el demèntor va sortir disparat enlaire i, com el seu
company, se’n va anar volant i va desaparèixer en la foscor; el
cérvol se’n va anar trotant fins al capdavall del carreró, i es va
esfilagarsar com un núvol de boirina platejada.

La lluna, les estrelles i els fanals van tornar a fer acte de
presència. Un ventijol suau va travessar el carreró. Les capça-
des dels arbres remorejaven als jardins, i la remor habitual de
cotxes de la placeta de les Magnòlies va tornar a deixar-se sen-
tir. En Harry es va quedar quiet, amb tots els sentits a flor de
pell, paint aquell brusc retorn a la normalitat. Al cap d’un mo-
ment es va adonar que tenia la samarreta enganxada al cos: es-
tava amarat de suor.

No li entrava al cap el que acabava de passar. Els demèntors
havien vingut a Little Whinging!

En Dudley continuava cargolat a terra, gemegant i tremo-
lant. En Harry es va inclinar per veure si es trobava prou bé per
aixecar-se, però darrere seu va sentir de cop un trepig fort de
passos d’algú que s’acostava corrents. Va tornar a aixecar la va-
reta instintivament i va fer mitja volta per plantar cara a aquell
nou desconegut.

La senyora Figg, aquella velleta fleuma que tenia de veïna,
va arribar esbufegant. Anava escabellada, amb els cabells grisos
que li sortien del ret, la seva bossa de macramé —on repicava
algun objecte metàl.lic— penjant-li del puny i les seves sabati-
lles de feltre de quadres. En Harry va voler amagar la vareta de
seguida, però...

—No la guardis, burro! —va exclamar ella amb un xiscle—.
¿I si n’hi ha més? El mataré, en Mundungus Fletcher!
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UN CÚMUL DE MUSSOLS

—¿Què? —va dir en Harry sense entendre res.
—Se n’ha anat! —va dir la senyora Figg, retorcent-se les

mans—. Se n’ha anat a veure no sé qui per una cosa d’unes
marmites que havien caigut d’una escombra! Li vaig dir que
l’escorxaria de viu en viu si se n’anava, i ja ho veus! Demèntors!
Sort que he dit a en Bigotis que estigués al cas! Però no ens po-
dem quedar aquí com uns estaquirots! Va, corre, has de tor-
nar cap a casa! Ai, quin escàndol que hi haurà! El mataré!

—Escolti... —Descobrir que aquella seva veïna tan fleuma
enamorada dels gats sabia què eren els demèntors va sobtar en
Harry quasi tant com el fet d’haver-ne trobat dos allà al carre-
ró—. ¿Que és una bruixa, vostè?

—Sóc una llufa, com en Mundungus sap molt bé, i per
això no t’he pogut ajudar de cap manera a lluitar contra els
demèntors! T’ha deixat absolutament indefens; i mira que l’ha-
via avisat...

—Aquest tal Mundungus ¿em seguia? Espera; així, era ell!
És el que ha desaparès davant de casa!

—Sí, ja ho sé; per sort he fet apostar en Bigotis sota un cot-
xe perquè vigilés, i en Bigotis m’ho ha vingut a dir, però quan
he arribat ja te n’havies anat... I ara ¿què dirà, en Dumbledore?
Noi! —va dir amb un crit a en Dudley, que continuava estirat 
a terra de panxa enlaire—. ¿Vols fer el favor d’aixecar el cul de
terra d’una vegada?

—¿Coneix en Dumbledore?
—És clar que el conec; ¿com vols que no el conegui? Va,
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CAPÍTOL DOS

Un cúmul de mussols

bé amb delicadesa, mentre acostava el seu cap encaputxat a la
cara d’en Dudley com si anés a fer-li un petó.

—Ataca’l! —va vociferar en Harry, i, amb un brunzit com
un bramul, el cérvol de plata que en Harry havia conjurat va
passar-li galopant pel costat. La cara sense ulls del demèntor
era a un dit de la d’en Dudley quan la cornamenta de plata el va
encertar; el demèntor va sortir disparat enlaire i, com el seu
company, se’n va anar volant i va desaparèixer en la foscor; el
cérvol se’n va anar trotant fins al capdavall del carreró, i es va
esfilagarsar com un núvol de boirina platejada.

La lluna, les estrelles i els fanals van tornar a fer acte de
presència. Un ventijol suau va travessar el carreró. Les capça-
des dels arbres remorejaven als jardins, i la remor habitual de
cotxes de la placeta de les Magnòlies va tornar a deixar-se sen-
tir. En Harry es va quedar quiet, amb tots els sentits a flor de
pell, paint aquell brusc retorn a la normalitat. Al cap d’un mo-
ment es va adonar que tenia la samarreta enganxada al cos: es-
tava amarat de suor.

No li entrava al cap el que acabava de passar. Els demèntors
havien vingut a Little Whinging!

En Dudley continuava cargolat a terra, gemegant i tremo-
lant. En Harry es va inclinar per veure si es trobava prou bé per
aixecar-se, però darrere seu va sentir de cop un trepig fort de
passos d’algú que s’acostava corrents. Va tornar a aixecar la va-
reta instintivament i va fer mitja volta per plantar cara a aquell
nou desconegut.

La senyora Figg, aquella velleta fleuma que tenia de veïna,
va arribar esbufegant. Anava escabellada, amb els cabells grisos
que li sortien del ret, la seva bossa de macramé —on repicava
algun objecte metàl.lic— penjant-li del puny i les seves sabati-
lles de feltre de quadres. En Harry va voler amagar la vareta de
seguida, però...

—No la guardis, burro! —va exclamar ella amb un xiscle—.
¿I si n’hi ha més? El mataré, en Mundungus Fletcher!

28 j. k. rowling
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UN CÚMUL DE MUSSOLS

—¿Què? —va dir en Harry sense entendre res.
—Se n’ha anat! —va dir la senyora Figg, retorcent-se les

mans—. Se n’ha anat a veure no sé qui per una cosa d’unes
marmites que havien caigut d’una escombra! Li vaig dir que
l’escorxaria de viu en viu si se n’anava, i ja ho veus! Demèntors!
Sort que he dit a en Bigotis que estigués al cas! Però no ens po-
dem quedar aquí com uns estaquirots! Va, corre, has de tor-
nar cap a casa! Ai, quin escàndol que hi haurà! El mataré!

—Escolti... —Descobrir que aquella seva veïna tan fleuma
enamorada dels gats sabia què eren els demèntors va sobtar en
Harry quasi tant com el fet d’haver-ne trobat dos allà al carre-
ró—. ¿Que és una bruixa, vostè?

—Sóc una llufa, com en Mundungus sap molt bé, i per
això no t’he pogut ajudar de cap manera a lluitar contra els
demèntors! T’ha deixat absolutament indefens; i mira que l’ha-
via avisat...

—Aquest tal Mundungus ¿em seguia? Espera; així, era ell!
És el que ha desaparès davant de casa!

—Sí, ja ho sé; per sort he fet apostar en Bigotis sota un cot-
xe perquè vigilés, i en Bigotis m’ho ha vingut a dir, però quan
he arribat ja te n’havies anat... I ara ¿què dirà, en Dumbledore?
Noi! —va dir amb un crit a en Dudley, que continuava estirat 
a terra de panxa enlaire—. ¿Vols fer el favor d’aixecar el cul de
terra d’una vegada?

—¿Coneix en Dumbledore?
—És clar que el conec; ¿com vols que no el conegui? Va,
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bé amb delicadesa, mentre acostava el seu cap encaputxat a la
cara d’en Dudley com si anés a fer-li un petó.

—Ataca’l! —va vociferar en Harry, i, amb un brunzit com
un bramul, el cérvol de plata que en Harry havia conjurat va
passar-li galopant pel costat. La cara sense ulls del demèntor
era a un dit de la d’en Dudley quan la cornamenta de plata el va
encertar; el demèntor va sortir disparat enlaire i, com el seu
company, se’n va anar volant i va desaparèixer en la foscor; el
cérvol se’n va anar trotant fins al capdavall del carreró, i es va
esfilagarsar com un núvol de boirina platejada.

La lluna, les estrelles i els fanals van tornar a fer acte de
presència. Un ventijol suau va travessar el carreró. Les capça-
des dels arbres remorejaven als jardins, i la remor habitual de
cotxes de la placeta de les Magnòlies va tornar a deixar-se sen-
tir. En Harry es va quedar quiet, amb tots els sentits a flor de
pell, paint aquell brusc retorn a la normalitat. Al cap d’un mo-
ment es va adonar que tenia la samarreta enganxada al cos: es-
tava amarat de suor.

No li entrava al cap el que acabava de passar. Els demèntors
havien vingut a Little Whinging!

En Dudley continuava cargolat a terra, gemegant i tremo-
lant. En Harry es va inclinar per veure si es trobava prou bé per
aixecar-se, però darrere seu va sentir de cop un trepig fort de
passos d’algú que s’acostava corrents. Va tornar a aixecar la va-
reta instintivament i va fer mitja volta per plantar cara a aquell
nou desconegut.

La senyora Figg, aquella velleta fleuma que tenia de veïna,
va arribar esbufegant. Anava escabellada, amb els cabells grisos
que li sortien del ret, la seva bossa de macramé —on repicava
algun objecte metàl.lic— penjant-li del puny i les seves sabati-
lles de feltre de quadres. En Harry va voler amagar la vareta de
seguida, però...

—No la guardis, burro! —va exclamar ella amb un xiscle—.
¿I si n’hi ha més? El mataré, en Mundungus Fletcher!

28 j. k. rowling

2

UN CÚMUL DE MUSSOLS

—¿Què? —va dir en Harry sense entendre res.
—Se n’ha anat! —va dir la senyora Figg, retorcent-se les

mans—. Se n’ha anat a veure no sé qui per una cosa d’unes
marmites que havien caigut d’una escombra! Li vaig dir que
l’escorxaria de viu en viu si se n’anava, i ja ho veus! Demèntors!
Sort que he dit a en Bigotis que estigués al cas! Però no ens po-
dem quedar aquí com uns estaquirots! Va, corre, has de tor-
nar cap a casa! Ai, quin escàndol que hi haurà! El mataré!

—Escolti... —Descobrir que aquella seva veïna tan fleuma
enamorada dels gats sabia què eren els demèntors va sobtar en
Harry quasi tant com el fet d’haver-ne trobat dos allà al carre-
ró—. ¿Que és una bruixa, vostè?

—Sóc una llufa, com en Mundungus sap molt bé, i per
això no t’he pogut ajudar de cap manera a lluitar contra els
demèntors! T’ha deixat absolutament indefens; i mira que l’ha-
via avisat...

—Aquest tal Mundungus ¿em seguia? Espera; així, era ell!
És el que ha desaparès davant de casa!

—Sí, ja ho sé; per sort he fet apostar en Bigotis sota un cot-
xe perquè vigilés, i en Bigotis m’ho ha vingut a dir, però quan
he arribat ja te n’havies anat... I ara ¿què dirà, en Dumbledore?
Noi! —va dir amb un crit a en Dudley, que continuava estirat 
a terra de panxa enlaire—. ¿Vols fer el favor d’aixecar el cul de
terra d’una vegada?

—¿Coneix en Dumbledore?
—És clar que el conec; ¿com vols que no el conegui? Va,

045-124028-HARRY POTTER I L'ORDRE DEL FENIX.indd   29 14/06/16   14:22
020-ORDRE DEL FENIX.indd   29 13/7/16   9:5802 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   2102 Tripa HP (Orde del Fenix).indb   21 27/9/21   17:2427/9/21   17:24



HARRY POTTER I  L ’ORDE DEL FÈNIX

22

afanyem-nos; si tornen no et podré servir de gaire ajuda; no
passo de saber transfigurar bossetes de te.

Va ajupir-se, va agafar un dels braços massissos d’en Dud-
ley amb les seves manetes arrugades i el va estirar.

—Vinga, aixeca’t, sac de carn; aixeca’t!
Però en Dudley no es podia o no es volia moure. Va conti-

nuar a terra, tremolant, amb la cara lívida i els llavis contrets.
—Ja l’aixeco jo.
En Harry va agafar en Dudley pel braç i va fer força. Fent

un gran esforç, va aconseguir posar-lo dret. En Dudley sembla-
va a punt de desmaiar-se. Tenia els ulls en blanc i la suor li per-
lejava la cara; en Harry el va deixar un instant, i es va balance-
jar perillosament.

—Afanya’t! —va dir la senyora Figg, molt nerviosa.
En Harry va passar-se un braç d’en Dudley per sobre l’es-

patlla i el va començar a arrossegar cap al carrer de les Magnò-
lies, una mica encorbat pel pes. La senyora Figg anava tirant
davant seu, allargant el coll amb neguit per veure si hi havia res
a la cantonada.

—Tingues la vareta a mà —va dir a en Harry quan van en-
filar el passeig de les Glicines—. Ara no pateixis per l’Acta de
Secretisme; s’armarà igual de grossa; tant te la carregues per un
drac com per un ou. Estic pensant en el Decret de regulació de
l’accés dels menors d’edat a la màgia... És justament això el que
feia patir en Dumbledore... ¿Què és allò que hi ha al capdavall
del carrer? Ah, és en Prentice... No et guardis la vareta, home;
¿que no veus que jo no puc fer res?

No era gens fàcil aguantar dreta una vareta i carregar en
Dudley alhora. En Harry va clavar un cop al seu cosí a les cos-
telles, però semblava que en Dudley hagués perdut tota volun-
tat de moure’s autònomament. S’arrepenjava en l’espatlla d’en
Harry, arrossegant els seus peuassos per terra.

—Senyora Figg, ¿com és que no m’ha dit mai que era una
llufa? —li va demanar en Harry, esbufegant de l’esforç de ca-

30 j. k. rowling

minar—. Tantes vegades com he anat a casa seva; ¿com és que
no me n’ha dit mai res?

—Ordres d’en Dumbledore. T’havia de vigilar, però sense
obrir la boca; eres massa petit. Perdona’m per haver-te amargat
tant la vida, Harry, però si els teus tiets haguessin sabut que
t’ho passaves bé no t’haurien deixat venir. Ja m’ha costat, ja, no
et pensis... Ai —va dir amb aire tràgic, tornant-se a retòrcer les
mans—, ai quan en Dumbledore ho sàpiga! ¿Com se n’ha po-
gut anar en Mundungus, si tenia guàrdia fins a mitjanit? ¿On
deu parar? I ¿com li explico jo ara a en Dumbledore el que ha
passat? Jo no sé aparetre.

—Jo tinc un mussol; l’hi puc deixar —va dir en Harry amb
esforç, convençut que la columna se li partiria a causa del pes
d’en Dudley.

—Harry, no entens res! En Dumbledore s’ha de moure de
seguida, perquè la Conselleria té els seus mètodes per desco-
brir que un menor d’edat ha fet màgia. Segur que ja ho saben,
mira què et dic.

—Però per desfer-me dels demèntors bé havia de recórrer
a la màgia! El que els ha de preocupar de debò és què feien
aquests demèntors levitant pel passeig de les Glicines, ¿no?

—Ai, Harry, tant de bo sigui així, però em fa por que... Et
mataré, Mundungus Fletcher!!!

Va haver-hi un espetec molt fort, l’aire es va omplir d’una
forta olor d’alcohol i tabac florit, i davant seu es va materialit-
zar un home rabassut sense afaitar vestit amb un abric espelli-
fat. Era garrell i camacurt, tenia una llarga cabellera esbullada
de color de panotxa i uns ulls bossuts i injectats de sang que li
donaven l’aire trist d’un basset. També portava un farcell de co-
lor de plata, que en Harry va identificar a l’acte com una capa
que fa invisible.

—¿Què passa, Figgy? —va dir, mirant successivament la se-
nyora Figg, en Harry i en Dudley—. ¿Com és que ja no vas
d’incògnit?
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afanyem-nos; si tornen no et podré servir de gaire ajuda; no
passo de saber transfigurar bossetes de te.

Va ajupir-se, va agafar un dels braços massissos d’en Dud-
ley amb les seves manetes arrugades i el va estirar.

—Vinga, aixeca’t, sac de carn; aixeca’t!
Però en Dudley no es podia o no es volia moure. Va conti-

nuar a terra, tremolant, amb la cara lívida i els llavis contrets.
—Ja l’aixeco jo.
En Harry va agafar en Dudley pel braç i va fer força. Fent

un gran esforç, va aconseguir posar-lo dret. En Dudley sembla-
va a punt de desmaiar-se. Tenia els ulls en blanc i la suor li per-
lejava la cara; en Harry el va deixar un instant, i es va balance-
jar perillosament.

—Afanya’t! —va dir la senyora Figg, molt nerviosa.
En Harry va passar-se un braç d’en Dudley per sobre l’es-

patlla i el va començar a arrossegar cap al carrer de les Magnò-
lies, una mica encorbat pel pes. La senyora Figg anava tirant
davant seu, allargant el coll amb neguit per veure si hi havia res
a la cantonada.

—Tingues la vareta a mà —va dir a en Harry quan van en-
filar el passeig de les Glicines—. Ara no pateixis per l’Acta de
Secretisme; s’armarà igual de grossa; tant te la carregues per un
drac com per un ou. Estic pensant en el Decret de regulació de
l’accés dels menors d’edat a la màgia... És justament això el que
feia patir en Dumbledore... ¿Què és allò que hi ha al capdavall
del carrer? Ah, és en Prentice... No et guardis la vareta, home;
¿que no veus que jo no puc fer res?

No era gens fàcil aguantar dreta una vareta i carregar en
Dudley alhora. En Harry va clavar un cop al seu cosí a les cos-
telles, però semblava que en Dudley hagués perdut tota volun-
tat de moure’s autònomament. S’arrepenjava en l’espatlla d’en
Harry, arrossegant els seus peuassos per terra.

—Senyora Figg, ¿com és que no m’ha dit mai que era una
llufa? —li va demanar en Harry, esbufegant de l’esforç de ca-
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minar—. Tantes vegades com he anat a casa seva; ¿com és que
no me n’ha dit mai res?

—Ordres d’en Dumbledore. T’havia de vigilar, però sense
obrir la boca; eres massa petit. Perdona’m per haver-te amargat
tant la vida, Harry, però si els teus tiets haguessin sabut que
t’ho passaves bé no t’haurien deixat venir. Ja m’ha costat, ja, no
et pensis... Ai —va dir amb aire tràgic, tornant-se a retòrcer les
mans—, ai quan en Dumbledore ho sàpiga! ¿Com se n’ha po-
gut anar en Mundungus, si tenia guàrdia fins a mitjanit? ¿On
deu parar? I ¿com li explico jo ara a en Dumbledore el que ha
passat? Jo no sé aparetre.

—Jo tinc un mussol; l’hi puc deixar —va dir en Harry amb
esforç, convençut que la columna se li partiria a causa del pes
d’en Dudley.

—Harry, no entens res! En Dumbledore s’ha de moure de
seguida, perquè la Conselleria té els seus mètodes per desco-
brir que un menor d’edat ha fet màgia. Segur que ja ho saben,
mira què et dic.

—Però per desfer-me dels demèntors bé havia de recórrer
a la màgia! El que els ha de preocupar de debò és què feien
aquests demèntors levitant pel passeig de les Glicines, ¿no?

—Ai, Harry, tant de bo sigui així, però em fa por que... Et
mataré, Mundungus Fletcher!!!

Va haver-hi un espetec molt fort, l’aire es va omplir d’una
forta olor d’alcohol i tabac florit, i davant seu es va materialit-
zar un home rabassut sense afaitar vestit amb un abric espelli-
fat. Era garrell i camacurt, tenia una llarga cabellera esbullada
de color de panotxa i uns ulls bossuts i injectats de sang que li
donaven l’aire trist d’un basset. També portava un farcell de co-
lor de plata, que en Harry va identificar a l’acte com una capa
que fa invisible.

—¿Què passa, Figgy? —va dir, mirant successivament la se-
nyora Figg, en Harry i en Dudley—. ¿Com és que ja no vas
d’incògnit?
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afanyem-nos; si tornen no et podré servir de gaire ajuda; no
passo de saber transfigurar bossetes de te.

Va ajupir-se, va agafar un dels braços massissos d’en Dud-
ley amb les seves manetes arrugades i el va estirar.

—Vinga, aixeca’t, sac de carn; aixeca’t!
Però en Dudley no es podia o no es volia moure. Va conti-

nuar a terra, tremolant, amb la cara lívida i els llavis contrets.
—Ja l’aixeco jo.
En Harry va agafar en Dudley pel braç i va fer força. Fent

un gran esforç, va aconseguir posar-lo dret. En Dudley sembla-
va a punt de desmaiar-se. Tenia els ulls en blanc i la suor li per-
lejava la cara; en Harry el va deixar un instant, i es va balance-
jar perillosament.

—Afanya’t! —va dir la senyora Figg, molt nerviosa.
En Harry va passar-se un braç d’en Dudley per sobre l’es-

patlla i el va començar a arrossegar cap al carrer de les Magnò-
lies, una mica encorbat pel pes. La senyora Figg anava tirant
davant seu, allargant el coll amb neguit per veure si hi havia res
a la cantonada.

—Tingues la vareta a mà —va dir a en Harry quan van en-
filar el passeig de les Glicines—. Ara no pateixis per l’Acta de
Secretisme; s’armarà igual de grossa; tant te la carregues per un
drac com per un ou. Estic pensant en el Decret de regulació de
l’accés dels menors d’edat a la màgia... És justament això el que
feia patir en Dumbledore... ¿Què és allò que hi ha al capdavall
del carrer? Ah, és en Prentice... No et guardis la vareta, home;
¿que no veus que jo no puc fer res?

No era gens fàcil aguantar dreta una vareta i carregar en
Dudley alhora. En Harry va clavar un cop al seu cosí a les cos-
telles, però semblava que en Dudley hagués perdut tota volun-
tat de moure’s autònomament. S’arrepenjava en l’espatlla d’en
Harry, arrossegant els seus peuassos per terra.

—Senyora Figg, ¿com és que no m’ha dit mai que era una
llufa? —li va demanar en Harry, esbufegant de l’esforç de ca-
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minar—. Tantes vegades com he anat a casa seva; ¿com és que
no me n’ha dit mai res?

—Ordres d’en Dumbledore. T’havia de vigilar, però sense
obrir la boca; eres massa petit. Perdona’m per haver-te amargat
tant la vida, Harry, però si els teus tiets haguessin sabut que
t’ho passaves bé no t’haurien deixat venir. Ja m’ha costat, ja, no
et pensis... Ai —va dir amb aire tràgic, tornant-se a retòrcer les
mans—, ai quan en Dumbledore ho sàpiga! ¿Com se n’ha po-
gut anar en Mundungus, si tenia guàrdia fins a mitjanit? ¿On
deu parar? I ¿com li explico jo ara a en Dumbledore el que ha
passat? Jo no sé aparetre.

—Jo tinc un mussol; l’hi puc deixar —va dir en Harry amb
esforç, convençut que la columna se li partiria a causa del pes
d’en Dudley.

—Harry, no entens res! En Dumbledore s’ha de moure de
seguida, perquè la Conselleria té els seus mètodes per desco-
brir que un menor d’edat ha fet màgia. Segur que ja ho saben,
mira què et dic.

—Però per desfer-me dels demèntors bé havia de recórrer
a la màgia! El que els ha de preocupar de debò és què feien
aquests demèntors levitant pel passeig de les Glicines, ¿no?

—Ai, Harry, tant de bo sigui així, però em fa por que... Et
mataré, Mundungus Fletcher!!!

Va haver-hi un espetec molt fort, l’aire es va omplir d’una
forta olor d’alcohol i tabac florit, i davant seu es va materialit-
zar un home rabassut sense afaitar vestit amb un abric espelli-
fat. Era garrell i camacurt, tenia una llarga cabellera esbullada
de color de panotxa i uns ulls bossuts i injectats de sang que li
donaven l’aire trist d’un basset. També portava un farcell de co-
lor de plata, que en Harry va identificar a l’acte com una capa
que fa invisible.

—¿Què passa, Figgy? —va dir, mirant successivament la se-
nyora Figg, en Harry i en Dudley—. ¿Com és que ja no vas
d’incògnit?
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afanyem-nos; si tornen no et podré servir de gaire ajuda; no
passo de saber transfigurar bossetes de te.

Va ajupir-se, va agafar un dels braços massissos d’en Dud-
ley amb les seves manetes arrugades i el va estirar.

—Vinga, aixeca’t, sac de carn; aixeca’t!
Però en Dudley no es podia o no es volia moure. Va conti-

nuar a terra, tremolant, amb la cara lívida i els llavis contrets.
—Ja l’aixeco jo.
En Harry va agafar en Dudley pel braç i va fer força. Fent

un gran esforç, va aconseguir posar-lo dret. En Dudley sembla-
va a punt de desmaiar-se. Tenia els ulls en blanc i la suor li per-
lejava la cara; en Harry el va deixar un instant, i es va balance-
jar perillosament.

—Afanya’t! —va dir la senyora Figg, molt nerviosa.
En Harry va passar-se un braç d’en Dudley per sobre l’es-

patlla i el va començar a arrossegar cap al carrer de les Magnò-
lies, una mica encorbat pel pes. La senyora Figg anava tirant
davant seu, allargant el coll amb neguit per veure si hi havia res
a la cantonada.

—Tingues la vareta a mà —va dir a en Harry quan van en-
filar el passeig de les Glicines—. Ara no pateixis per l’Acta de
Secretisme; s’armarà igual de grossa; tant te la carregues per un
drac com per un ou. Estic pensant en el Decret de regulació de
l’accés dels menors d’edat a la màgia... És justament això el que
feia patir en Dumbledore... ¿Què és allò que hi ha al capdavall
del carrer? Ah, és en Prentice... No et guardis la vareta, home;
¿que no veus que jo no puc fer res?

No era gens fàcil aguantar dreta una vareta i carregar en
Dudley alhora. En Harry va clavar un cop al seu cosí a les cos-
telles, però semblava que en Dudley hagués perdut tota volun-
tat de moure’s autònomament. S’arrepenjava en l’espatlla d’en
Harry, arrossegant els seus peuassos per terra.

—Senyora Figg, ¿com és que no m’ha dit mai que era una
llufa? —li va demanar en Harry, esbufegant de l’esforç de ca-
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minar—. Tantes vegades com he anat a casa seva; ¿com és que
no me n’ha dit mai res?

—Ordres d’en Dumbledore. T’havia de vigilar, però sense
obrir la boca; eres massa petit. Perdona’m per haver-te amargat
tant la vida, Harry, però si els teus tiets haguessin sabut que
t’ho passaves bé no t’haurien deixat venir. Ja m’ha costat, ja, no
et pensis... Ai —va dir amb aire tràgic, tornant-se a retòrcer les
mans—, ai quan en Dumbledore ho sàpiga! ¿Com se n’ha po-
gut anar en Mundungus, si tenia guàrdia fins a mitjanit? ¿On
deu parar? I ¿com li explico jo ara a en Dumbledore el que ha
passat? Jo no sé aparetre.

—Jo tinc un mussol; l’hi puc deixar —va dir en Harry amb
esforç, convençut que la columna se li partiria a causa del pes
d’en Dudley.

—Harry, no entens res! En Dumbledore s’ha de moure de
seguida, perquè la Conselleria té els seus mètodes per desco-
brir que un menor d’edat ha fet màgia. Segur que ja ho saben,
mira què et dic.

—Però per desfer-me dels demèntors bé havia de recórrer
a la màgia! El que els ha de preocupar de debò és què feien
aquests demèntors levitant pel passeig de les Glicines, ¿no?

—Ai, Harry, tant de bo sigui així, però em fa por que... Et
mataré, Mundungus Fletcher!!!

Va haver-hi un espetec molt fort, l’aire es va omplir d’una
forta olor d’alcohol i tabac florit, i davant seu es va materialit-
zar un home rabassut sense afaitar vestit amb un abric espelli-
fat. Era garrell i camacurt, tenia una llarga cabellera esbullada
de color de panotxa i uns ulls bossuts i injectats de sang que li
donaven l’aire trist d’un basset. També portava un farcell de co-
lor de plata, que en Harry va identificar a l’acte com una capa
que fa invisible.

—¿Què passa, Figgy? —va dir, mirant successivament la se-
nyora Figg, en Harry i en Dudley—. ¿Com és que ja no vas
d’incògnit?
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—A tu sí que et faré anar d’incògnit! —va exclamar la se-
nyora Figg—. Han vingut demèntors, inútil, desertor, guarda-
espatlles de pacotilla!

—¿Demèntors? —va repetir en Mundungus, esgarrifat—.
¿Demèntors aquí?

—Sí, aquí, sac d’excrements de ratapinyada; aquí! —va dir
la senyora Figg cridant—. Demèntors que han atacat el noi que
tenies al teu càrrec!

—Renoi —va dir en Mundungus amb un fil de veu, mirant
alternadament la senyora Figg, en Harry i la senyora Figg una
altra vegada—. Renoi, tu...

—I tu comprant marmites robades! ¿No et vaig dir que no
te n’anessis? ¿T’ho vaig dir o no?

—És que... —En Mundungus feia cara d’estar molt incòmo-
de—. És que era una ocasió única, i...

La senyora Figg va aixecar el braç d’on li penjava la bossa,
on alguna cosa no havia parat de repicar en tota l’estona, i va
estampar-la contra la cara i el coll d’en Mundungus; pel soroll
metàl.lic que feia, devia haver-hi unes quantes llaunes de men-
jar per a gats.

—Ai! Deixa’m! Deixa’m, mala bruixa! Algú l’hi ha d’anar a
explicar a en Dumbledore!

—No-més-fal-ta-ri-a! —va dir la senyora Figg cridant, a
batzegades, sense deixar de picar amb la bossa totes les parts
desprotegides del cos d’en Mundungus—. I-més-val-que-si-
guis-tu-i-ai-xí-li-ex-pli-quis-per-què-no-hi-e-res-per-do-nar-
un-cop-de-mà!

—Que et cau el ret! —va dir en Mundungus, tapant-se el
cap amb els braços per protegir-se—. Ja hi vaig, ja hi vaig!

I, amb un altre espetec sonor, es va volatilitzar.
—Aviam si el mata, en Dumbledore! —va dir la senyora

Figg, encesa—. Vinga, Harry, afanya’t, que és per avui!
En Harry va decidir no malgastar el poc alè que li quedava

comentant-li que sota el pes d’en Dudley amb prou feines po-
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dia caminar. Va clavar una estrebada a en Dudley, que encara
estava mig inconscient, i va continuar avançant penosament.

—T’acompanyaré fins a casa —va dir la senyora Figg quan
van desembocar al carrer Privet—. No fos cas que n’hi hagués
més... Ai, quin desastre; i els has hagut de plantar cara tu sol... 
I mira que en Dumbledore ens havia dit que evitéssim que fes-
sis màgia fos com fos... Què hi farem; quan una cosa no té po-
ció, no té poció; ara ja hem esvalotat el galliner.

—Així —va dir en Harry esbufegant—, ¿en Dumbledore ha
fet que em vigilessin?

—És clar —va dir la senyora Figg, que començava a perdre
la paciència—. ¿Que et pensaves que et deixaria rondar tot sol,
després del que va passar al juny? Noi, m’havien dit que eres in-
tel.ligent... Va, ara entra a casa i no et moguis —li va dir quan
van arribar al número quatre—. Suposo que algú et dirà alguna
cosa aviat.

—I vostè ¿què pensa fer? —li va demanar en Harry, neguitós.
—Anar de dret cap a casa —va dir la senyora Figg, men-

tre observava el carrer en penombra amb una esgarrifança—.
M’han de donar noves instruccions. Tu no et moguis de casa.
Bona nit.

—Esperi un moment! No se’n vagi! M’agradaria saber...
Però la senyora Figg ja s’allunyava a bon pas, fent espetegar

les sabatilles i fent repicar les llaunes dintre la bossa amb el vaivé.
—Esperi! —li va dir en Harry cridant. Tenia una infinitat

de preguntes per fer a qualsevol que tingués relació amb en
Dumbledore; però la foscor va engolir la senyora Figgs en un
tres i no res. Arrufant el nas, en Harry va posar-se bé en Dud-
ley a l’espatlla i va fer penosament el tros que li faltava per arri-
bar al caminal del jardí del número quatre del carrer Privet.

Hi havia llum al rebedor. En Harry es va ficar la vareta per
sota la trinxa dels texans, va tocar el timbre i va mirar com la si-
lueta de la tieta Petúnia creixia, deformada pel vidre ondulat de
la porta del carrer.
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—A tu sí que et faré anar d’incògnit! —va exclamar la se-
nyora Figg—. Han vingut demèntors, inútil, desertor, guarda-
espatlles de pacotilla!

—¿Demèntors? —va repetir en Mundungus, esgarrifat—.
¿Demèntors aquí?

—Sí, aquí, sac d’excrements de ratapinyada; aquí! —va dir
la senyora Figg cridant—. Demèntors que han atacat el noi que
tenies al teu càrrec!

—Renoi —va dir en Mundungus amb un fil de veu, mirant
alternadament la senyora Figg, en Harry i la senyora Figg una
altra vegada—. Renoi, tu...

—I tu comprant marmites robades! ¿No et vaig dir que no
te n’anessis? ¿T’ho vaig dir o no?

—És que... —En Mundungus feia cara d’estar molt incòmo-
de—. És que era una ocasió única, i...

La senyora Figg va aixecar el braç d’on li penjava la bossa,
on alguna cosa no havia parat de repicar en tota l’estona, i va
estampar-la contra la cara i el coll d’en Mundungus; pel soroll
metàl.lic que feia, devia haver-hi unes quantes llaunes de men-
jar per a gats.

—Ai! Deixa’m! Deixa’m, mala bruixa! Algú l’hi ha d’anar a
explicar a en Dumbledore!

—No-més-fal-ta-ri-a! —va dir la senyora Figg cridant, a
batzegades, sense deixar de picar amb la bossa totes les parts
desprotegides del cos d’en Mundungus—. I-més-val-que-si-
guis-tu-i-ai-xí-li-ex-pli-quis-per-què-no-hi-e-res-per-do-nar-
un-cop-de-mà!

—Que et cau el ret! —va dir en Mundungus, tapant-se el
cap amb els braços per protegir-se—. Ja hi vaig, ja hi vaig!

I, amb un altre espetec sonor, es va volatilitzar.
—Aviam si el mata, en Dumbledore! —va dir la senyora

Figg, encesa—. Vinga, Harry, afanya’t, que és per avui!
En Harry va decidir no malgastar el poc alè que li quedava

comentant-li que sota el pes d’en Dudley amb prou feines po-
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dia caminar. Va clavar una estrebada a en Dudley, que encara
estava mig inconscient, i va continuar avançant penosament.

—T’acompanyaré fins a casa —va dir la senyora Figg quan
van desembocar al carrer Privet—. No fos cas que n’hi hagués
més... Ai, quin desastre; i els has hagut de plantar cara tu sol... 
I mira que en Dumbledore ens havia dit que evitéssim que fes-
sis màgia fos com fos... Què hi farem; quan una cosa no té po-
ció, no té poció; ara ja hem esvalotat el galliner.

—Així —va dir en Harry esbufegant—, ¿en Dumbledore ha
fet que em vigilessin?

—És clar —va dir la senyora Figg, que començava a perdre
la paciència—. ¿Que et pensaves que et deixaria rondar tot sol,
després del que va passar al juny? Noi, m’havien dit que eres in-
tel.ligent... Va, ara entra a casa i no et moguis —li va dir quan
van arribar al número quatre—. Suposo que algú et dirà alguna
cosa aviat.

—I vostè ¿què pensa fer? —li va demanar en Harry, neguitós.
—Anar de dret cap a casa —va dir la senyora Figg, men-

tre observava el carrer en penombra amb una esgarrifança—.
M’han de donar noves instruccions. Tu no et moguis de casa.
Bona nit.

—Esperi un moment! No se’n vagi! M’agradaria saber...
Però la senyora Figg ja s’allunyava a bon pas, fent espetegar

les sabatilles i fent repicar les llaunes dintre la bossa amb el vaivé.
—Esperi! —li va dir en Harry cridant. Tenia una infinitat

de preguntes per fer a qualsevol que tingués relació amb en
Dumbledore; però la foscor va engolir la senyora Figgs en un
tres i no res. Arrufant el nas, en Harry va posar-se bé en Dud-
ley a l’espatlla i va fer penosament el tros que li faltava per arri-
bar al caminal del jardí del número quatre del carrer Privet.

Hi havia llum al rebedor. En Harry es va ficar la vareta per
sota la trinxa dels texans, va tocar el timbre i va mirar com la si-
lueta de la tieta Petúnia creixia, deformada pel vidre ondulat de
la porta del carrer.
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—És que... —En Mundungus feia cara d’estar molt incòmo-
de—. És que era una ocasió única, i...
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metàl.lic que feia, devia haver-hi unes quantes llaunes de men-
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ció, no té poció; ara ja hem esvalotat el galliner.
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—És clar —va dir la senyora Figg, que començava a perdre
la paciència—. ¿Que et pensaves que et deixaria rondar tot sol,
després del que va passar al juny? Noi, m’havien dit que eres in-
tel.ligent... Va, ara entra a casa i no et moguis —li va dir quan
van arribar al número quatre—. Suposo que algú et dirà alguna
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Però la senyora Figg ja s’allunyava a bon pas, fent espetegar
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tres i no res. Arrufant el nas, en Harry va posar-se bé en Dud-
ley a l’espatlla i va fer penosament el tros que li faltava per arri-
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