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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 benèfiques: 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
Tiffany 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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Mentre els alumnes de sisè es barallen
amb les soques de tortull nuós de la professora
Coliflor i les classes d’Aparetratge, l’auror de
Hufflepuff Nimfadora Tonks manté la seva
guàrdia sobre en Harry des de Hogsmeade,
sense saber que el Senyor de les Forces del Mal
ha evitat els encanteris protectors de l’escola
i continua la seva cerca del poder des del cor
mateix de Hogwarts...
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CAPÍTOL
U
L’ALTRE MINISTRE

L’altre ministre
Era quasi mitjanit i el primer ministre estava tot sol al seu despatx, llegint un llarg informe del qual no aconseguia retenir ni
entendre res. Esperava una trucada del president d’un país
llunyà, i, entre la impaciència que sentia per quan telefonaria
aquell home del dimoni i els esforços que feia per oblidar els
desagradables records del que havia sigut una setmana molt
llarga, molt cansada i molt difícil, poc espai li quedava al cap
per a gaire cosa més. Com més s’intentava concentrar en el text
de la pàgina que tenia al davant, amb més claredat el primer
ministre veia la cara plena de malícia d’un dels seus adversaris
polítics. Aquest adversari en concret havia sortit a les notícies
aquell mateix dia, i no només per enumerar tots els terribles esdeveniments que havien tingut lloc al llarg de la setmana que
acabava de passar (com si calgués que ho recordessin a ningú),
sinó també per explicar per què tots aquells accidents eren culpa del govern.
Al primer ministre se li va accelerar el pols només de pensar en aquelles acusacions, perquè eren tan injustes com falses.
¿Com volien que el govern evités l’ensorrament d’aquell pont?
Era indignant que algú insinués que no gastaven prou en ponts.
Aquell pont tenia menys de deu anys, i els millors experts no
sabien explicar per què s’havia partit de cop en dos, amb el resultat que una colla de cotxes s’havia enfonsat a les aigües del riu
que travessava. I ¿com gosava ningú insinuar que la falta de policia era la causa d’aquells dos esgarrifosos assassinats dels quals
s’havia fet tanta publicitat? ¿O que el govern hauria hagut de
1
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sentitquan
quanununpretès
pretèsbruixot
bruixothavia
haviasorsortittitdisparat
disparatdedelalallar
llardedefoc
foci lii lihavia
haviadonat
donatlalamà.
mà.S’havia
S’haviaquedat
quedat
mut
mutdurant
duranttota
total’estona
l’estonaque
queelelsenyor
senyorFudge
Fudgeli lihavia
haviaestat
estatparparlant
lantdedeleslesbruixes
bruixesi ielselsbruixots
bruixotsque
quecontinuaven
continuavenpoblant
poblantelel
món
mónenensecret,
secret,i també
i tambémentre
mentreli lidonava
donavagaranties
garantiesque
quenonos’hi
s’hi
hauria
hauriadedepreocupar
preocuparperquè
perquèlalaConselleria
Conselleriad’Afers
d’AfersMàgics
Màgicseses
feia
feiaresponsable
responsablededetota
totalalacomunitat
comunitatbruixesca
bruixescai s’encarregava
i s’encarregava
d’impedir
d’impedirque
quelalapoblació
poblaciónonomàgica
màgicaenentingués
tinguésnotícia.
notícia.Era
Era
una
unatasca
tascadifícil,
difícil,havia
haviadit
ditelelsenyor
senyorFudge,
Fudge,que
queincloïa
incloïades
desdedelala
normativa
normativasobre
sobrel’ús
l’úsresponsable
responsablededeleslesescombres
escombresfins
finsa amanmantenir
tenircontrolada
controladalalapoblació
poblaciódededracs
dracs(el(elprimer
primerministre
ministrevavarerecordar
cordarque
queenensentir
sentiraixò
aixòs’havia
s’haviahagut
hagutd’agafar
d’agafara alalataula).
taula).Tot
Tot
seguit
seguitelelsenyor
senyorFudge
Fudgehavia
haviadonat
donatuns
unscopets
copetspaternals
paternalsa al’esl’espatlla
patllaa aununprimer
primerministre
ministreencara
encaraatordit.
atordit.
—No
—Nopateixi
pateixi—li
—lihavia
haviadit—.
dit—.ÉsÉsimprobable
improbableque
queem
emtorni
torni
a aveure.
veure.Només
Noméselelmolestaré
molestarésisidurant
durantelelseu
seumandat
mandatenenpassa
passa
alguna
algunadedemolt
moltgrossa,
grossa,alguna
algunacosa
cosaque
quepugui
puguiafectar
afectarelselsmugmuggles
gles(la(lapoblació
poblaciónonomàgica,
màgica,vull
vulldir).
dir).SiSino,
no,cadascú
cadascúa alalaseva.
seva.
Per
Percert,
cert,vostè
vostès’ho
s’hohahaagafat
agafatmolt
moltmés
mésbébéque
queelelseu
seupredecespredecessor,
sor,que
queem
emvavavoler
volertirar
tirarper
perlalafinestra
finestraperquè
perquèesespensava
pensavaque
que
jojoera
eraununartifici
artificiordit
orditper
perl’oposició.
l’oposició.
Aquest
Aquestcomentari
comentarihavia
haviapermès
permèsalalprimer
primerministre
ministrerecobrar
recobrar
per
perfi filalaveu.
veu.
—Així,
—Així,¿vostè
¿vostènonoéséscap
capartifici?
artifici?
5
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Aquella
Aquellahavia
haviaestat
estatlalaseva
sevaúltima
últimai desesperada
i desesperadaesperança.
esperança.
—No
—No—havia
—haviadit
ditelelsenyor
senyorFudge
Fudgeamb
ambamabilitat—.
amabilitat—.Em
Em
sap
sapgreu,
greu,però
peròno.
no.Miri.
Miri.
I Ihavia
haviaconvertit
convertitlalatassa
tassadedetetedel
delprimer
primerministre
ministreenenunun
hàmster.
hàmster.
—I
—I—havia
—haviadit
ditelelprimer
primerministre
ministreamb
ambl’alè
l’alècontingut,
contingut,mimirant
rantcom
comlalaseva
sevatassa
tassadedeteterosegava
rosegavaununangle
angledel
delfull
fulldel
delseu
seusesegüent
güentdiscurs—
discurs—¿com
¿comésésque
queningú
ningúme
men’ha
n’hadit
ditres?
res?
—El
—Elconseller
consellero olalaconsellera
consellerad’Afers
d’AfersMàgics
Màgicsnomés
nomésesesrerevela
velaalalprimer
primerministre
ministremuggle
muggleenenfuncions
funcions—havia
—haviadit
ditelelsesenyor
nyorFudge,
Fudge,tornant-se
tornant-sea aguardar
guardarlalavareta
varetaa al’americana—.
l’americana—.
Trobem
Trobemque
queéséslalamillor
millormanera
maneradedemantenir
mantenirelelsecret.
secret.
—Sent
—Sentaixí
així—es
—esvavaexclamar
exclamarelelprimer
primerministre—,
ministre—,¿com
¿comésés
que
quel’anterior
l’anteriorprimer
primerministre
ministrenonome
men’ha
n’haadvertit?
advertit?
Aquest
Aquestcomentari
comentarihavia
haviafetfetriure
riureelelsenyor
senyorFudge
Fudgeobertaobertament.
ment.
—Benvolgut
—Benvolgutprimer
primerministre,
ministre,¿en
¿endirà
diràmai
maires,
res,vostè,
vostè,a a
ningú?
ningú?
Encara
Encararient,
rient,elelsenyor
senyorFudge
Fudgehavia
haviatirat
tiratunes
unespólvores
pólvoresa alala
llar
llardedefoc,
foc,s’havia
s’haviaficat
ficatenmig
enmigdedeleslesflames
flamesdedecolor
colorverd
verdmamaragda
ragdai havia
i haviadesaparegut
desaparegutamb
ambununbrunzit.
brunzit.ElElprimer
primerministre
ministre
s’havia
s’haviaquedat
quedatallà
allàplantat,
plantat,immòbil,
immòbil,i havia
i haviaarribat
arribata alalaconcluconclusió
sióque
quemai
maidedelalavida
vidas’atreviria
s’atreviriaa afer
feresment
esmentd’aquella
d’aquellatrobada
trobada
a aningú,
ningú,perquè
perquècap
capànima
ànimavivent
viventse’l
se’lcreuria.
creuria.
LaLacommoció
commocióhavia
haviatrigat
trigatuna
unaestona
estonaa apassar-li.
passar-li.Primer
Primer
s’havia
s’haviavolgut
volgutconvèncer
convèncera asisimateix
mateixque
queelelsenyor
senyorFudge
Fudgeera
eraenen
.
.
realitat
realitatuna
unaalal
lucinació
lucinaciódeguda
degudaalalfetfetd’haver
d’haverdormit
dormitpoc
pocdurant
durant
l’esgotadora
l’esgotadoracampanya
campanyaelectoral.
electoral.Amb
Ambl’objectiu
l’objectiudedetreure’s
treure’sdel
del
pensament
pensamenttot
totrecord
recordd’aquella
d’aquellamolesta
molestatrobada,
trobada,havia
haviaregalat
regalat
elelhàmster
hàmstera alalaseva
sevaneboda,
neboda,que
quehavia
haviasaltat
saltatd’alegria,
d’alegria,i havia
i havia
donat
donatordres
ordresa alalaseva
sevasecretària
secretàriaparticular
particularque
quefes
fesretirar
retirarelelreretrat
tratdedel’homenet
l’homenetlleig
lleigque
queli lihavia
haviaanunciat
anunciatl’arribada
l’arribadadel
delsesenyor
nyorFudge.
Fudge.Però
Peròhavia
haviasigut
sigutenenva:
va:davant
davantlalaconsternació
consternaciódel
del
primer
primerministre,
ministre,havia
haviaresultat
resultatimpossible
impossibledespenjar
despenjarelelretrat.
retrat.
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Uns
Unsquants
quantsfusters,
fusters,ununparell
parelldedepaletes,
paletes,ununhistoriador
historiadordedel’art
l’art
i el
i elministre
ministred’Hisenda
d’Hisendahavien
havienintentat
intentatinfructuosament
infructuosamentarrenarrencar-lo
car-lodedelalaparet,
paret,i aleshores
i aleshoreselelprimer
primerministre
ministrehavia
haviadecidit
decidit
deixar-ho
deixar-hocórrer
córreramb
ambl’esperança
l’esperançaque
queelelquadre
quadres’estigués
s’estiguésquiet
quiet
i callat
i callatdurant
durantlalaresta
restadel
delseu
seumandat.
mandat.De
Detant
tantenentant
tanthauria
hauriajujurat
ratque
queveia
veiadedereüll
reüllque
quel’ocupant
l’ocupantdel
delquadre
quadrebadallava
badallavao oeses
gratava
gratavaelelnas;
nas;i un
i unparell
parelldedevegades,
vegades,fins
finsi tot,
i tot,que
quesortia
sortiadel
del
marc
marci deixava
i deixavabuida
buidalalatela
teladedecolor
colordedegos
goscom
comfuig.
fuig.Tot
Toti així,
i així,
s’havia
s’haviaacostumat
acostumata anonomirar
mirargaire
gaireelelquadre,
quadre,i, i,sempre
sempreque
queli li
passava
passavaalguna
algunacosa
cosad’aquestes,
d’aquestes,esesdeia
deiaa asisimateix
mateixamb
ambfermesa
fermesa
que
queelselsulls
ullsli lifeien
feienpampallugues.
pampallugues.
De
Decop,
cop,feia
feiatres
tresanys,
anys,una
unanit
nitmolt
moltsemblant
semblanta aaquesta,
aquesta,
mentre
mentreelelprimer
primerministre
ministretambé
tambéestava
estavatot
totsol
solalalseu
seudespatx,
despatx,elel
retrat
retrathavia
haviatornat
tornata aanunciar
anunciarl’arribada
l’arribadaimminent
imminentdel
delsenyor
senyor
Fudge,
Fudge,que
quehavia
haviaprorromput
prorromputdedelalallar
llardedefoc,
foc,regalimant
regalimantaigua
aigua
i en
i enununestat
estatpròxim
pròximalalpànic.
pànic.Abans
Abansque
queelelprimer
primerministre
ministreli li
hagués
haguéspogut
pogutdemanar
demanarper
perquè
quèli liestava
estavadeixant
deixantxopa
xopal’alfoml’alfombra,
bra,elelsenyor
senyorFudge
Fudges’havia
s’haviaposat
posata adiscursejar
discursejarsobre
sobreuna
unapresó
presó
dedelalaqual
qualelelprimer
primerministre
ministrenonohavia
haviasentit
sentitparlar
parlarmai,
mai,d’un
d’un
home
homeque
queesesdeia
deia«Seriós»
«Seriós»Black,
Black,d’una
d’unacosa
cosaque
quesonava
sonavacom
com
Hogwarts
Hogwartsi d’un
i d’unnoi
noique
queesesdeia
deiaHarry
HarryPotter,
Potter,que
quenonoli lisonava
sonava
dederes.
res.
—Acabo
—Acabod’arribar
d’arribard’Azkaban
d’Azkaban—havia
—haviadit
ditelelsenyor
senyorFudge
Fudge
esbufegant,
esbufegant,mentre
mentrededel’ala
l’aladel
delbarret
barretfort
forts’abocava
s’abocavaununvolum
volum
considerable
considerabled’aigua
d’aiguaa alalabutxaca—.
butxaca—.Del
Delmig
migdel
delmar
mardel
delNord,
Nord,o o
sigui
siguique
quejajaesespot
potimaginar
imaginarquin
quinvol
volmés
mésterrible
terribleque
quehehetintingut...
gut...Els
Elsdemèntors
demèntorss’han
s’hanrevoltat
revoltat—havia
—haviadit
ditamb
ambuna
unaesgarriesgarrifança—;
fança—;nonos’havien
s’havienamotinat
amotinatmai...
mai...ElElcas
casésésque
queem
emveig
veigobliobligat
gata aacudir
acudira avostè,
vostè,senyor
senyorprimer
primerministre.
ministre.En
EnBlack
Blackésésunun
conegut
conegutassassí
assassídedemuggles
mugglesi podria
i podriaser
serque
queplanegés
planegésunir-se
unir-sea a
l’Innominable...
l’Innominable...Però
Peròara
araque
quehihipenso,
penso,vostè
vostèninitan
tansols
solssap
sapqui
qui
ésésl’Innominable!
l’Innominable!—Havia
—Haviamirat
miratununinstant
instantamb
ambdesànim
desànimelel
primer
primerministre,
ministre,i tot
i totseguit
seguithavia
haviadit—:
dit—:Va,
Va,segui,
segui,segui;
segui;valdrà
valdrà
més
mésque
quen’hi
n’hiposi
posialalcorrent...
corrent...Prengui’s
Prengui’sununwhisky...
whisky...
7
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AlAlprimer
primerministre
ministreelelvavaofendre
ofendrebastant
bastantque
queelelconvidessin
convidessin
a aseure
seurealalseu
seupropi
propidespatx,
despatx,i encara
i encaramés
mésque
queelelconvidessin
convidessina a
prendre’s
prendre’selelseu
seupropi
propiwhisky,
whisky,però
peròtot
toti així
i aixíesesvavaasseure.
asseure.ElElsesenyor
nyorFudge
Fudgehavia
haviatret
tretlalavareta,
vareta,havia
haviaconjurat
conjuratdel
delno-res
no-resdos
dos
gots
gotsgrossos
grossosplens
plensd’un
d’unlíquid
líquiddedecolor
colord’ambre,
d’ambre,n’havia
n’haviafetfet
anar
anara aparar
pararununa alalamà
màdel
delprimer
primerministre
ministrei havia
i haviafetfetaparèixer
aparèixer
una
unacadira.
cadira.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudges’havia
s’haviapassat
passatmés
mésd’una
d’unahora
horaparlant.
parlant.En
En
ununmoment
momentdeterminat
determinats’havia
s’havianegat
negata adir
dirununnom
nomconcret
concretenen
veu
veualta,
alta,i l’havia
i l’haviaescrit
escritenenununfull
fulldedepergamí
pergamíque
quehavia
haviafetfetarriarribar
bara alalamà
màdel
delprimer
primerministre
ministreque
quenonosostenia
sosteniaelelwhisky.
whisky.Quan
Quan
finalment
finalmentelelsenyor
senyorFudge
Fudges’havia
s’haviaaixecat
aixecatper
peranar-se’n,
anar-se’n,elelpriprimer
merministre
ministretambé
tambés’havia
s’haviaposat
posatdret.
dret.
—Així,
—Així,vostè
vostècreu
creuque
queaquest...
aquest...—havia
—haviadit,
dit,i havia
i haviaabaixat
abaixat
elselsulls
ullsper
permirar
mirarelelnom
nomque
quetenia
teniaa alalamà
màesquerra—
esquerra—Lord
Lord
Vol...
Vol...
—L’Innominable!
—L’Innominable!—havia
—haviasaltat
saltatelelsenyor
senyorFudge.
Fudge.
—Perdó...
—Perdó...¿Vostè
¿Vostècreu
creuque
queaquest
aquestInnominable
Innominableencara
encaraésés
viu,
viu,doncs?
doncs?
—Si
—Simés
mésno,
no,enenDumbledore
Dumbledorediu
diuque
quesísí—havia
—haviadit
ditelelsesenyor
nyorFudge
Fudgementre
mentreesescordava
cordavaelelcapot
capotper
persota
sotadedelalabarbeta—,
barbeta—,
però
perònonol’hem
l’hempogut
poguttrobar.
trobar.JoJocrec
crecque
quenonoésésperillós
perillóssisinonorep
rep
ajuda,
ajuda,i iper
peraixò
aixòqui
quiens
enshauria
hauriadedefer
ferpatir
patirésésenenBlack.
Black.¿Di¿Difondrà
fondràaquest
aquestavís,
avís,doncs?
doncs?Perfecte.
Perfecte.Bé,
Bé,senyor
senyorprimer
primerminisministre,
tre,espero
esperoque
quenonoens
enstornem
tornema aveure!
veure!Bona
Bonanit
nittingui.
tingui.
Però
Peròsísíque
ques’havien
s’havientornat
tornata aveure.
veure.AlAlcap
capdedemenys
menysd’un
d’un
any,
any,elelsenyor
senyorFudge
Fudgehavia
haviaaparegut
aparegutdel
delno-res
no-resa alalasala
saladedesessessions
sionsdel
delgovern
governper
percomunicar
comunicaralalprimer
primerministre
ministreque
quehihihavia
havia
hagut
hagutununesclat
esclatdedeviolència
violènciaa alalacopa
copadel
delmón
móndedegüíditx
güíditx(o(oal-almenys
menysaixí
aixíli lihavia
haviasemblat
semblatque
queesesdeia)
deia)i que
i queuns
unsquants
quantsmugmuggles
glesn’havien
n’havien«sofert
«sofertleslesconseqüències»,
conseqüències»,però
peròque
queelelprimer
primer
ministre
ministrenonohavia
haviadedepatir,
patir,perquè
perquèelelfetfetque
quelalamarca
marcadedel’Innol’Innominable
minablehagués
haguéstornat
tornata aaparèixer
aparèixernonovolia
voliadir
dirres;
res;elelsenyor
senyor
Fudge
Fudgeestava
estavaconvençut
convençutque
quehavia
haviasigut
sigutununincident
incidentaïllat,
aïllat,i, i,
8
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d’altra
d’altrabanda,
banda,l’Oficina
l’OficinadedeRelacions
Relacionsamb
ambelselsMuggles
Muggless’encars’encarregava
regavaenenaquells
aquellsmateixos
mateixosmoments
momentsdedemodificar-los
modificar-loselselsrerecords.
cords.
—Ai,
—Ai,me’n
me’ndescuidava
descuidava—havia
—haviaafegit
afegitelelsenyor
senyorFudge—.
Fudge—.
Estem
Estemfent
fentgestions
gestionsper
perimportar
importartres
tresdracs
dracsestrangers
estrangersi una
i unaesesfinx
finxper
peralalTorneig
Torneigdels
delsTres
TresBruixots,
Bruixots,pura
purarutina,
rutina,però
peròelelDeDepartament
partamentper
pera alalaRegulació
Regulaciói el
i elControl
Controld’Éssers
d’ÉssersMàgics
Màgicsem
emdiu
diu
que
queestà
estàestipulat
estipulatque
quesesel’avisi
l’avisia avostè
vostèsempre
sempreque
queentrem
entremalal
país
paíséssers
éssersextremament
extremamentperillosos.
perillosos.
—Daixò...
—Daixò...¿Dracs,
¿Dracs,diu?
diu?—va
—vabalbucejar
balbucejarelelprimer
primerministre.
ministre.
—Sí,
—Sí,tres
tres—va
—vadir
direnenFudge—.
Fudge—.I Iuna
unaesfinx.
esfinx.Passi-ho
Passi-hobé.
bé.
ElElprimer
primerministre
ministrehavia
haviaesperat
esperatcontra
contratota
totaesperança
esperançaque
que
elselsdracs
dracsi les
i lesesfinxs
esfinxsfossin
fossinlalacosa
cosamés
mésgrossa
grossaque
quepodia
podiapassar,
passar,
però
perònonovavaser
seraixí.
així.AlAlcap
capdedemenys
menysdededos
dosanys,
anys,elelsenyor
senyor
Fudge
Fudgehavia
haviatornat
tornata asortir
sortird’entre
d’entreleslesflames,
flames,aquesta
aquestavegada
vegada
amb
amblalanotícia
notíciaque
quehihihavia
haviahagut
hagutununamotinament
amotinamentgeneral
generala aAzAzkaban.
kaban.
—¿Un
—¿Unamotinament
amotinamentgeneral?
general?—havia
—haviarepetit
repetitelelprimer
primermiministre
nistreamb
ambveu
veuronca.
ronca.
—No
—Nopateixi,
pateixi,nonopateixi!
pateixi!—havia
—haviaexclamat
exclamatelelsenyor
senyorFudge,
Fudge,
jajaamb
ambununpeu
peualalfoc—.
foc—.De
Deseguida
seguidaelselstindrem
tindremelelpeu
peualalcoll!
coll!
Però
Peròheheconsiderat
consideratque
quehohohavia
haviadedesaber.
saber.
I,I,abans
abansque
queelelprimer
primerministre
ministrehagués
haguéstingut
tinguttemps
tempsdedecricridar
dar«Esperi!»,
«Esperi!»,elelsenyor
senyorFudge
Fudgehavia
haviadesaparegut
desaparegutenmig
enmigd’un
d’un
esclat
esclatd’espurnes
d’espurnesverdes.
verdes.
Diguessin
Diguessinelelque
quediguessin
diguessinlalapremsa
premsai l’oposició,
i l’oposició,elelprimer
primer
ministre
ministrenonoera
eracap
capbeneit.
beneit.No
Nohavia
haviadeixat
deixatd’adonar-se
d’adonar-seque,
que,a a
desgrat
desgratdedeleslesgaranties
garantiesque
queelelsenyor
senyorFudge
Fudgeli lihavia
haviadonat
donatelel
dia
diaque
ques’havien
s’havienconegut,
conegut,ara
araesesveien
veienforça
forçasovint,
sovint,i també
i tambéque
que
elelsenyor
senyorFudge
Fudgeestava
estavamés
mésatabalat
atabalatcada
cadavegada.
vegada.Tot
Toti que
i quenonoli li
agradava
agradavapensar
pensargaire
gaireenenelelconseller
consellerd’Afers
d’AfersMàgics
Màgics(o,(o,com
comellell
sempre
sempreanomenava
anomenavamentalment
mentalmentelelsenyor
senyorFudge,
Fudge,l’«altre»
l’«altre»miministre),
nistre),elelprimer
primerministre
ministreveia
veiaa avenir
venirque
quelalasegüent
següentvegada
vegada
que
queelelsenyor
senyorFudge
Fudgeesespresentés
presentésseria
seriaper
perdonar-li
donar-linotícies
notíciesmés
més
9
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greus
greusencara.
encara.L’aparició
L’apariciódel
delsenyor
senyorFudge
Fudgea alalallar
llardedefoc
focuna
unaal-altra
travegada,
vegada,doncs,
doncs,escabellat
escabellati neguitós
i neguitósi profundament
i profundamentsorprès
sorprès
pel
pelfetfetque
queelelprimer
primerministre
ministrenonosabés
sabésper
perquè
quèhavia
haviavingut
vingut
concretament,
concretament,vavaser
serunundels
delspitjors
pitjorsesdeveniments
esdevenimentsdedetota
tota
aquella
aquelladesastrosa
desastrosasetmana
setmanaque
queacabava
acabavadedepassar.
passar.
—¿Com
—¿Comvol
volque
quesàpiga
sàpigaquè
quèpassa
passaa ala...
la...daixonses...
daixonses...a alalacocomunitat
munitatbruixesca?
bruixesca?—li
—livavareplicar
replicarelelprimer
primerministre—.
ministre—.GoGoverno
vernoununpaís,
país,i ja
i jatinc
tincprous
prousmaldecaps
maldecapsperquè
perquèa asobre...
sobre...
—Vostè
—Vostèi jo
i jotenim
tenimelselsmateixos
mateixosmaldecaps
maldecaps—va
—vainterrominterrompre’l
pre’lelelsenyor
senyorFudge—.
Fudge—.ElElpont
pontdedeBrockdale
Brockdalenonovavacedir.
cedir.
Aquests
Aquestsassassinats
assassinatsnonohan
hansigut
sigutobra
obradedecap
capmuggle.
muggle.I Ilalafamífamílialiadedel’Heribert
l’HeribertToix
Toixestaria
estariamés
méssegura
segurasisinonoeleltingués
tinguésa acasa.
casa.
Estem
Estemfent
fentgestions
gestionsperquè
perquèl’ingressin
l’ingressina al’Hospital
l’HospitaldedeMalalties
Malalties
i Lesions
i LesionsMàgiques
MàgiquesdedeSant
SantMungo.
Mungo.L’han
L’hand’ingressar
d’ingressaraquesaquestatanit.
nit.
—¿Què
—¿Quèvol
voldir?
dir?No
Noentenc
entencres.
res.¿Què
¿Quèm’explica?
m’explica?—va
—vasaltar
saltar
elelprimer
primerministre.
ministre.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudgevavaagafar
agafaralè
alèi va
i vadir:
dir:
—Senyor
—Senyorprimer
primerministre,
ministre,em
emsap
sapgreu
greuhaver
haverd’informar-lo
d’informar-lo
que
quehahatornat;
tornat;l’Innominable
l’Innominablehahatornat.
tornat.
—¿Com,
—¿Com,que
quehahatornat?
tornat?Quan
Quandiu
diuque
quehahatornat,
tornat,¿vol
¿voldir
dir
que
queésésviu?
viu?
ElElprimer
primerministre
ministrevavabuscar
buscarentre
entreelselsseus
seusrecords
recordselselsdedetalls
tallsd’aquella
d’aquellaesfereïdora
esfereïdoraconversa
conversadedetres
tresanys
anysenrere
enrereenenquè
quèelel
senyor
senyorFudge
Fudgeli lihavia
haviaparlat
parlatdel
delbruixot
bruixotmés
méstemut
temutdedetots,
tots,del
del
bruixot
bruixotque
quequinze
quinzeanys
anysenrere
enrerehavia
haviacomès
comèsuna
unainfinitat
infinitatdede
crims
crimsesgarrifosos
esgarrifososi ai acontinuació
continuacióhavia
haviadesaparegut
desaparegutmisteriomisteriosament.
sament.
—Sí,
—Sí,ésésviu
viu—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge—.
Fudge—.Bé,
Bé,nonol’hi
l’hisabria
sabria
dir
dirsegur...
segur...¿És
¿Ésviva
vivauna
unapersona
personaa aqui
quinonoesespot
potmatar?
matar?JoJonono
acabo
acabodedetreure’n
treure’nl’aigua
l’aiguaclara,
clara,i ienenDumbledore
Dumbledorenonos’acaba
s’acaba
d’explicar,
d’explicar,però
peròelelfetfetésésque
quetétécos
cosi camina
i caminai parla
i parlai mata,
i mata,dede
manera
maneraque
quecrec
crecque
queesespot
potdir,
dir,per
perentendre’ns,
entendre’ns,que
quesí,sí,que
queésés
viu.
viu.
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ElElprimer
primerministre
ministrenonovavasaber
saberquè
quèrespondre-hi,
respondre-hi,però
peròelel
costum
costumarrelat
arrelatque
quetenia
teniad’aparentar
d’aparentarestar
estarben
beninformat
informatsobre
sobre
qualsevol
qualsevoltema
temadedequè
quèesestractés
tractéselelvavamoure
mourea aevocar
evocarqualsevol
qualsevol
detall
detallque
querecordés
recordésdedeleslesseves
sevesconverses
conversesprecedents.
precedents.
—I
—I¿en
¿en«Seriós»
«Seriós»Black
Blackvavaamb
amben...
en...daixonses...
daixonses...amb
ambl’Inl’Innominable?
nominable?
—¿Black?
—¿Black?¿Quin
¿QuinBlack?
Black?—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge
Fudgeamb
ambdesdesconcert,
concert,mentre
mentrefeia
feiagiravoltar
giravoltardedepressa
pressaelelbarret
barretfort
fortentre
entreelsels
dits—.
dits—.¿En
¿EnSírius
SíriusBlack,
Black,vol
voldir?
dir?Per
Perleslesbarbes
barbesdedeMerlí,
Merlí,no.
no.
En
EnBlack
Blackésésmort.
mort.AlAlfinal
finalvavaresultar
resultarque...
que...bé,
bé,que
queens
ensvam
vam
equivocar
equivocarrespecte
respectea aenenBlack.
Black.VaVaresultar
resultarque
queera
erainnocent.
innocent.
I Inonoestava
estavaconfabulat
confabulatamb
ambl’Innominable.
l’Innominable.Ara
Arabébé—va
—vaafegir
afegir
enentotodefensiu,
defensiu,fent
fentgiravoltar
giravoltarelelbarret
barretfort
fortencara
encaramés
mésdedeprespressa—,
sa—,totes
totesleslesproves
provesindicaven
indicavenelelcontrari,
contrari,i teníem
i teníemmés
mésdedecincinquanta
quantatestimonis
testimonisoculars...
oculars...Sigui
Siguicom
comsigui,
sigui,elelcas
casésésque
queésés
mort.
mort.ElElvan
vanmatar,
matar,vaja;
vaja;a adintre
dintrelalaConselleria
Conselleriad’Afers
d’AfersMàgics.
Màgics.
Hi
Hihahad’haver
d’haveruna
unainvestigació,
investigació,dedefet...
fet...
ElElprimer
primerministre
ministrevavaquedar
quedarsorprès
sorprèsdedesentir
sentiruna
unafugaç
fugaçfi-fiblada
bladadedecompassió
compassiópel
pelsenyor
senyorFudge.
Fudge.Aquest
Aquestsentiment,
sentiment,però,
però,
vavaquedar
quedarofegat
ofegatdedeseguida
seguidaper
perl’envaniment
l’envanimentque
queli livavacausar
causar
pensar
pensarque,
que,per
permés
mésincompetent
incompetentque
quepogués
poguésser
serenenelelcamp
campdede
materialitzar-se
materialitzar-seenenuna
unallar
llardedefoc,
foc,nonos’havia
s’haviadedeplànyer
plànyerdedecap
cap
assassinat
assassinata acap
capdedeleslesseus
seusministerials
ministerialsdel
delgovern,
govern,sisimés
mésnonodede
moment...
moment...
Mentre
Mentreelelprimer
primerministre
ministretocava
tocavad’amagat
d’amagatlalafusta
fustadedelala
taula,
taula,elelsenyor
senyorFudge
Fudgevavacontinuar:
continuar:
—Però
—Peròaixò
aixòd’en
d’enBlack
Blackpertany
pertanyalalpassat.
passat.ElElproblema
problemaque
que
tenim
tenimara
araésésque
queestem
estemenenguerra,
guerra,senyor
senyorprimer
primerministre,
ministre,i i
s’haurien
s’hauriendedeprendre
prendremesures...
mesures...
—¿En
—¿Enguerra?
guerra?—va
—varepetir
repetirelelprimer
primerministre,
ministre,inquiet—.
inquiet—.
¿No
¿Notroba
trobaque
queexagera
exagerauna
unamica?
mica?
—L’Innominable
—L’Innominabletétéara
araentre
entreleslesseves
sevesfiles
filestots
totselselsadeptes
adeptes
que
queesesvan
vanfugar
fugard’Azkaban
d’Azkabanpel
pelgener
gener—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge,
Fudge,
parlant
parlantcada
cadavegada
vegadamés
mésdedepressa
pressai fent
i fentgirar
girarelelbarret
barretfort
forttan
tan
11

13:40

001-630 Tripa HP (el misteri del princep).indd 11
045-124027-HARRY POTTER I EL MISTERI DEL PRINCEP.indd 17

11/5/22 14:14
14/06/16 13:40

1818

HARRY POTTER
I rowling
ELrowling
MISTERI DEL PRÍNCEP
j.j.k.k.

ràpidament
ràpidamentque
quenomés
nomésesesveia
veiauna
unataca
tacaborrosa
borrosadedecolor
colorverd
verd
poma—.
poma—.I,I,ara
araque
quecampen
campenlliurement,
lliurement,nonoparen
parendedecausar
causaresestralls.
tralls.Això
Aixòdel
delpont
pontdedeBrockdale
Brockdalehohovavafer
ferell,
ell,senyor
senyorprimer
primer
ministre,
ministre,i ihahaamenaçat
amenaçatdedefer
feruna
unamatança
matançadedemuggles
mugglessisinono
me’n
me’nmantinc
mantincalalmarge
margei...i...
—Vaja,
—Vaja,o osigui
siguique
quevostè
vostètétélalaculpa
culpadedelalamort
mortdedetota
tota
aquesta
aquestagent,
gent,i jo
i joem
emveig
veigobligat
obligata arespondre
respondrepreguntes
preguntessobre
sobre
tirants
tirantsrovellats
rovellatsi juntes
i juntesdededilatació
dilataciócorroïdes
corroïdesi què
i quèséséjojoquè
què
més!
més!—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministrefora
foradedesi.si.
—¿Que
—¿Quejojoenentinc
tinclalaculpa?
culpa?—va
—vaexclamar
exclamarelelsenyor
senyorFudge,
Fudge,
posant-se
posant-severmell—.
vermell—.¿Insinua
¿Insinuaque
quevostè
vostèhauria
hauriacedit
cedita aaquesta
aquesta
mena
menadedexantatge?
xantatge?
—Potser
—Potsernono—va
—vadir
direlelprimer
primerministre,
ministre,posant-se
posant-sedret
dreti i
començant
començanta apassejar
passejaramunt
amunti avall
i avalldedel’habitació—,
l’habitació—,però
peròhauhauriariafetfettots
totselselspossibles
possiblesper
perdetenir
detenirelelxantatgista
xantatgistaabans
abansque
quecocometés
metéscap
capatrocitat
atrocitatcom
comaquestes!
aquestes!
—I
—I¿creu
¿creuque
quejojononohehefetfettots
totselselspossibles?
possibles?—va
—vareplicar
replicarelel
senyor
senyorFudge
Fudgeindignat—.
indignat—.Tots
Totselselsaurors
aurorsdedelalaConselleria
Conselleriahan
han
intentat
intentat(i (iintenten)
intenten)localitzar-lo
localitzar-loi reduir
i reduirelselsseus
seusadeptes,
adeptes,però
però
esesdóna
dónaelelcas
casque
queparlem
parlemdel
delbruixot
bruixotmés
méspoderós
poderósdedetots
totselsels
temps,
temps,d’un
d’unbruixot
bruixotque
queeludeix
eludeixlalajustícia
justíciades
desdedefafaquasi
quasitrentrentataanys!
anys!
—I
—Isegurament
seguramentem
emdirà
diràque
quetambé
tambéhahasigut
sigutellellelelcausant
causantdede
l’huracà
l’huracàque
quehihihahahagut
haguta aleslescomarques
comarquesdedeponent,
ponent,¿oi?
¿oi?—va
—va
dir
direlelprimer
primerministre,
ministre,que
queestava
estavamés
méssulfurat
sulfurata acada
cadapas
pasque
que
feia.
feia.Era
Eradesesperant
desesperantdescobrir
descobrirlalacausa
causadedetotes
totesaquelles
aquellescalacalamitats
mitatsi no
i nopoder
poderexplicar-ho
explicar-hoa alalapoblació;
població;quasi
quasipitjor,
pitjor,dedefet,
fet,
que
quesisihagués
haguéssigut
sigutculpa
culpadel
delgovern.
govern.
—Allò
—Allònonovavaser
sercap
caphuracà
huracà—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge
Fudgeamb
amb
veu
veuabatuda.
abatuda.
—Perdoni!
—Perdoni!—va
—vabramar
bramarelelprimer
primerministre—.
ministre—.Arbres
Arbres
arrencats
arrencatsdedesoca-rel,
soca-rel,teulades
teuladesaixecades,
aixecades,fanals
fanalstombats,
tombats,ferits
ferits
greus...
greus...
—Van
—Vanser
serelselscavallers
cavallersdedelalamort
mort—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge—,
Fudge—,
12
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elselsadeptes
adeptesdedel’Innominable.
l’Innominable.I tenim
I tenimlalasospita
sospitaque
quetambé
tambéhihihaha
implicats
implicatsgegants.
gegants.
ElElprimer
primerministre
ministreesesvavaparar
pararenensec,
sec,com
comsisihagués
haguéstopat
topat
contra
contrauna
unaparet
paretinvisible.
invisible.
—¿Que
—¿Quehihihahaimplicats
implicatsquè?
què?
En
EnFudge
Fudgevavafer
feruna
unamitja
mitjarialla.
rialla.
—L’última
—L’últimavegada
vegadavavautilitzar
utilitzargegants,
gegants,amb
amblalaintenció
intenció
d’armar-la
d’armar-lamés
mésgrossa.
grossa.L’Oficina
L’OficinadedeDesinformació
Desinformaciónonohahaparat
parat
dedetreballar;
treballar;tenim
tenimequips
equipsd’obliteradors
d’obliteradorsdedicats
dedicatsexclusivaexclusivament
menta amodificar
modificarelselsrecords
recordsdedetots
totselselsmuggles
mugglesque
quevan
vanveure
veure
elelque
quevavapassar
passardedeveritat,
veritat,i la
i lamajor
majorpart
partdel
delDepartament
Departamentper
per
a alalaRegulació
Regulaciói ielelControl
Controld’Éssers
d’ÉssersMàgics
Màgicsrondant
rondantper
perSoSomerset,
merset,però
perònonohem
hemlocalitzat
localitzatelelgegant.
gegant.ÉsÉsunundesastre...
desastre...
—No
—Nocal
calque
quehohodigui!
digui!—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministrefora
foradedesi.si.
—No
—Noli liocultaré
ocultaréque
quea alalaConselleria
Conselleriatenim
tenimlalamoral
moralmolt
molt
baixa
baixa—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge—.
Fudge—.Entre
Entreaixò
aixòi haver
i haverperdut
perdutl’Al’Amelia
meliaBones...
Bones...
—¿Haver
—¿Haverperdut
perdutqui?
qui?
—L’Amelia
—L’AmeliaBones,
Bones,lalacap
capdel
delDepartament
DepartamentdedeBruixijustíBruixijustícia.
cia.Creiem
Creiemque
quel’Innominable
l’Innominablelalapot
pothaver
havermort
mortellellmateix,
mateix,
perquè
perquèera
erauna
unabruixa
bruixamolt
moltbrillant
brillanti...i...bé,
bé,tot
totindica
indicaque
quevava
oposar
oposaruna
unaresistència
resistènciaaferrissada.
aferrissada.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudgeesesvavaescurar
escurarelelcoll
colli, i,amb
ambununesforç
esforç—o
—o
almenys
almenysaixò
aixòvavasemblar—,
semblar—,vavadeixar
deixardedefer
fergirar
girarelelseu
seubarret
barret
fort.
fort.
—Però
—Peròsisiaquest
aquestassassinat
assassinathahasortit
sortitalsalsdiaris...
diaris...—va
—vadir
direlel
primer
primerministre,
ministre,que
queper
perununinstant
instantvavaoblidar
oblidarlalairairaque
queeleldodominava—.
minava—.Als
Alsnostres
nostresdiaris...
diaris...Amelia
AmeliaBones...
Bones...Només
Nomésdeia
deiaque
que
era
erauna
unadona
donadedemitjana
mitjanaedat
edatque
quevivia
viviasola.
sola.VaVaser
serununcrim
crimmolt
molt
sanguinari,
sanguinari,¿oi?
¿oi?SeSen’ha
n’haparlat
parlatforça...
força...LaLapolicia
policianonosap
sapquè
què
pensar.
pensar.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudgevavasospirar.
sospirar.
—No
—Nom’estranya
m’estranyagens.
gens.Assassinada
Assassinadaenenuna
unahabitació
habitacióque
que
era
eratancada
tancadaper
perdintre,
dintre,¿oi?
¿oi?Nosaltres,
Nosaltres,enencanvi,
canvi,sabem
sabemexactaexacta13
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ment
mentqui
quihohovavafer,
fer,però
peròaixò
aixònonoens
ensfafamés
mésfàcil
fàcilenxampar-lo.
enxampar-lo.
I Idesprés
despréshihihahahagut
hagutelelcas
casdedel’Emmeline
l’EmmelineVance,
Vance,que
qued’aquest
d’aquest
vostè
vostèpotser
potsernonon’està
n’estàalalcorrent...
corrent...
—I
—Itant
tantsisin’estic!
n’estic!—va
—vadir
direlelprimer
primerministre—.
ministre—.VaVapassar
passar
aquí
aquía atocar,
tocar,dedefet.
fet.Els
Elsdiaris
diariss’hi
s’hivan
vanfregar
fregarleslesmans:
mans:«Viola«Violació
ciódedelalallei
lleialsalsdarreres
darreresdedelalaresidència
residènciadel
delprimer
primerministre»...
ministre»...
—I
—Iper
persisiamb
ambaixò
aixònonon’hi
n’hihagués
haguésprou
prou—va
—vadir
direlelsenyor
senyor
Fudge,
Fudge,quasi
quasisense
senseescoltar
escoltarelelprimer
primerministre—,
ministre—,tenim
tenimdedemèntors
mèntorspertot
pertotarreu,
arreu,que
queataquen
ataquenlalapoblació
poblacióindiscriminadaindiscriminadament...
ment...
En
Enèpoques
èpoquesmés
mésfelices
felicesaquesta
aquestafrase
frasehauria
hauriaresultat
resultatinininin.
.
teltel
ligible
ligibleper
peralalprimer
primerministre,
ministre,però
peròara
arasabia
sabiaperfectament
perfectamentdede
què
quèli liparlaven.
parlaven.
—Tenia
—Teniaentès
entèsque
queelselsdemèntors
demèntorss’encarregaven
s’encarregavendedevigilar
vigilar
elselspresos
presosd’Azkaban
d’Azkaban—va
—vadir
diramb
ambcautela.
cautela.
—Se
—Sen’encarregaven
n’encarregaven—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge
Fudgeamb
ambfatiga—,
fatiga—,
però
peròjajanonosesen’encarreguen.
n’encarreguen.Han
Hanabandonat
abandonatlalapresó
presói is’han
s’han
unit
unita al’Innominable.
l’Innominable.No
Noli linegaré
negaréque
quehahasigut
sigutuna
unapatacada.
patacada.
—I
—I—va
—vadir
direlelprimer
primerministre,
ministre,amb
ambuna
unasensació
sensaciócreixent
creixent
d’esglai—,
d’esglai—,¿oi
¿oique
queem
emvavadir
dirque
queeren
erenaquells
aquellséssers
éssersque
quexuclen
xuclen
l’esperança
l’esperançai la
i lafelicitat
felicitatdedelalagent?
gent?
—Ni
—Nimés
mésninimenys.
menys.I Ihan
hancomençat
començata acriar.
criar.Això
Aixòéséselelque
que
causa
causatota
totaaquesta
aquestaboira.
boira.
ElElprimer
primerministre
ministrevavanotar
notarque
queli lifeien
feienfiga
figaleslescames
camesi es
i esvava
deixar
deixarcaure
caurea alalacadira
cadiraque
quetenia
teniamés
mésa aprop.
prop.Imaginar-se
Imaginar-setot
tot
d’éssers
d’éssersinvisibles
invisiblesque
quevoltaven
voltavenper
perleslesciutats
ciutatsi pel
i pelcamp
campesteestenent
nenteleldesconsol
desconsoli la
i ladesesperança
desesperançaentre
entreelselsseus
seusvotants
votantselelvava
deixar
deixaraclaparat.
aclaparat.
—Doncs
—Doncsescolti,
escolti,senyor
senyorFudge,
Fudge,hihihahadedefer
feralguna
algunacosa!
cosa!En
En
tant
tantque
queconseller
consellerd’Afers
d’AfersMàgics,
Màgics,això
aixòésésresponsabilitat
responsabilitatseva!
seva!
—Benvolgut
—Benvolgutsenyor
senyorprimer
primerministre,
ministre,nonodeu
deupas
paspensar
pensar
que
quedesprés
desprésdedetot
totelelque
quehahapassat
passatcontinuo
continuosent
sentconseller
consellerd’Ad’Afers
fersMàgics,
Màgics,suposo!
suposo!Em
Emvan
vandestituir
destituirfafatres
tresdies!
dies!Feia
Feiaquinze
quinze
dies
diesque
quetota
totalalacomunitat
comunitatbruixesca
bruixescareclamava
reclamavalalameva
mevadimisdimis14
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sió.
sió.Durant
Duranttot
totelelmeu
meumandat
mandatnonoelselshavia
haviavist
vistmai
maitan
tanunits!
units!
—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge,
Fudge,fent
fentununesforç
esforçheroic
heroicper
persomriure.
somriure.
ElElprimer
primerministre
ministreesesvavaquedar
quedarununmoment
momentsense
sensesaber
saberquè
què
dir.
dir.Tot
Toti la
i laindignació
indignacióque
quesentia
sentiaper
perlalasituació
situacióenenquè
quèl’havien
l’havien
posat,
posat,nonodeixava
deixavadedesentir
sentircompassió
compassióper
peraquell
aquellhome
homed’aire
d’aire
abatut
abatutque
quetenia
teniaassegut
assegutalaldavant.
davant.
—Ho
—Hosento
sento—va
—vaacabar
acabardient—.
dient—.SiSihihihahares
resque
quepugui
puguifer
fer
per
pervostè...
vostè...
—L’hi
—L’hiagraeixo
agraeixomolt,
molt,senyor
senyorprimer
primerministre,
ministre,l’hi
l’hiagraeixo
agraeixo
molt.
molt.Avui
Avuim’han
m’hanfetfetvenir
venirperquè
perquèelelposés
posésalaldia
diadels
delsúltims
últimsesesdeveniments
devenimentsi per
i perpresentar-li
presentar-lielelmeu
meusuccessor.
successor.Comptava
Comptavaque
que
a aaquestes
aquesteshores
horesjajahauria
hauriaarribat,
arribat,però
peròm’imagino
m’imaginoque
quedeu
deuanar
anar
molt
moltenfeinat
enfeinatamb
ambtot
totaixò
aixòque
quepassa.
passa.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudgevavatombar-se
tombar-secap
capalalretrat
retratdedel’homenet
l’homenet
lleig
lleigdedelalallarga
llargaperruca
perrucablanca
blancadedetirabuixons,
tirabuixons,que
queenenaquell
aquell
moment
momentesesburxava
burxaval’orella
l’orellaamb
amblalapunta
puntad’una
d’unaploma.
ploma.
ElElretrat
retratvavatrobar
trobarelselsulls
ullsdel
delsenyor
senyorFudge
Fudgei lii livavadir:
dir:
—Arribarà
—Arribaràdedeseguida.
seguida.Està
Estàacabant
acabantd’escriure
d’escriureuna
unacarta
cartaa a
enenDumbledore.
Dumbledore.
—Aviam
—Aviamsisitétésort
sort—va
—vadir
direlelsenyor
senyorFudge,
Fudge,parlant
parlantenentoto
dolgut
dolgutper
perprimera
primeravegada—.
vegada—.Durant
Durantleslesúltimes
últimessetmanes
setmaneshehe
estat
estatescrivint
escrivinta aenenDumbledore
Dumbledoredos
doscops
copsalaldia,
dia,però
perònonohaharesrespirat.
pirat.SiSihagués
haguésestat
estatdisposat
disposata apersuadir
persuadiraquell
aquellnano,
nano,jojopotser
potser
encara
encaraseria...
seria...Aviam
Aviamsisil’Scrimgeour
l’Scrimgeourse’n
se’nsurt.
surt.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudgevavacaure
caureenenununsilenci
silencicarregat
carregatdederancúrancúnia,
nia,que
queelelretrat
retratvavatrencar
trencarquasi
quasiimmediatament
immediatamentamb
amblalaseva
seva
veu
veuincisiva
incisivai solemne:
i solemne:
.licitud
.licitudurgent
—Al
—Alprimer
primerministre
ministredels
delsmuggles.
muggles.Sol
Sol
urgentdedevi-visita.
sita.Tingui
Tinguilalabondat
bondatdederespondre
respondrededeseguida.
seguida.Rufus
RufusScrimScrimgeour,
geour,conseller
consellerd’Afers
d’AfersMàgics.
Màgics.
—Molt
—Moltbé,
bé,molt
moltbébé—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministred’esma,
d’esma,i i
amb
ambprou
proufeines
feinesvavarecular
recularquan
quanleslesflames
flamesdedelalallar
llardedefoc
foceses
van
vantornar
tornarverd
verdmaragda
maragdauna
unaaltra
altravegada,
vegada,van
vanrevifar
revifari van
i vandeideixar
xarentreveure
entreveureununaltre
altrebruixot
bruixotque
quehihigiravoltava
giravoltavaalalmig,
mig,i que
i que
15
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tot
totseguit
seguitenensortia
sortiaexpulsat
expulsatper
peranar
anara acaure
cauredret
dretsobre
sobrel’alfoml’alfombra
brad’època.
d’època.ElElsenyor
senyorFudge
Fudgeesesvavaaixecar.
aixecar.Després
Desprésd’un
d’unmomo.lació,
.lació,elelprimer
ment
mentdedevacil
vacil
primerministre
ministrevavadecidir
decidirimitar-lo,
imitar-lo,i es
i es
vavaquedar
quedarmirant
mirantcom
comelelnouvingut
nouvingutesesredreçava,
redreçava,s’espolsava
s’espolsavalala
seva
sevallarga
llargatúnica
túnicanegra
negrai donava
i donavaununcop
copd’ull
d’ullalalseu
seuvoltant.
voltant.
ElElprimer
primerpensament
pensamentque
quevavavenir
veniralalcap
capalalprimer
primerministre
ministre
vavaser
serque
queenenRufus
RufusScrimgeour
Scrimgeours’assemblava
s’assemblavamolt
molta aununlleó
lleó
vell.
vell.Tant
Tantlalacabellera
cabelleracom
comleslescelles,
celles,atapeïdes
atapeïdesi rosses,
i rosses,tenien
tenien
.lica
.licaseseli li
flocs
flocsdedepèl
pèlgris;
gris;darrere
darrereleslesulleres
ulleresdedemuntura
munturametàl
metàl
veien
veienuns
unsulls
ullspenetrants
penetrantsi igroguencs,
groguencs,i, i,tot
toti ianar
anaruna
unamica
mica
coix,
coix,tenia
teniaununaire
aireàgil
àgili ielegant.
elegant.AAl’acte
l’actetransmetia
transmetiauna
unaimimpressió
pressiódedepersona
personaastuta
astutai tenaç;
i tenaç;elelprimer
primerministre
ministrevavapensar
pensar
que
queentenia
enteniaque
queenenaquells
aquellstemps
tempsatzarosos
atzarososlalacomunitat
comunitatbruibruixesca
xescas’hagués
s’haguésestimat
estimatmés
méscom
coma acap
capelelsenyor
senyorScrimgeour
Scrimgeourque
que
elelsenyor
senyorFudge.
Fudge.
—Encantat
—Encantatdedeconeixe’l
coneixe’l—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministreeducaeducadament,
dament,allargant-li
allargant-lilalamà.
mà.
ElElsenyor
senyorScrimgeour
Scrimgeourvavaencaixar
encaixarununmoment,
moment,tot
totpassejant
passejant
elselsulls
ullsper
perl’habitació,
l’habitació,i tot
i totseguit
seguitvavatreure
treurelalavareta
varetadedesota
sotalala
túnica.
túnica.
—¿El
—¿Elsenyor
senyorFudge
Fudgejajal’hi
l’hihahaexplicat
explicattot?
tot?—li
—livavademanar,
demanar,
mentre
mentres’encaminava
s’encaminavaa apasses
passesllargues
llarguescap
capa alalaporta
portai picava
i picavaelel
forat
foratdel
delpany
panyamb
amblalavareta.
vareta.ElElprimer
primerministre
ministrevavasentir
sentirl’esl’espetec
petecdel
delpestell.
pestell.
—Doncs...
—Doncs...sísí—va
—vadir
direlelprimer
primerministre—.
ministre—.I,I,sisinonoli lifafares,
res,
m’estimaria
m’estimariamés
méstenir
tenirlalaporta
portaoberta.
oberta.
—No
—Novull
vullque
queens
ensinterrompin
interrompin—va
—vadir
direlelsenyor
senyorScrimScrimgeour
geoursecament—
secament—ninique
queens
ensobservin
observin—va
—vaafegir,
afegir,i va
i vaapuntar
apuntar
amb
amblalavareta
varetacap
capa aleslesfinestres
finestresperquè
perquèleslescortines
cortinesquedessin
quedessin
tirades—.
tirades—.Bé.
Bé.Sóc
Sócununhome
homemolt
moltenfeinat,
enfeinat,o osigui
siguique
queanem
anemalal
que
queens
ensocupa.
ocupa.En
Enprimer
primerlloc,
lloc,hem
hemdedeparlar
parlardedelalaseva
sevaseguseguretat.
retat.
ElElprimer
primerministre
ministreesesvavaposar
posardret
dretcom
comununciri
cirii va
i varesrespondre:
pondre:
16
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—Estic
—Esticdel
deltot
totsatisfet
satisfetamb
amblalaseguretat
seguretatque
quetinc
tincactualactualment,
ment,moltes...
moltes...
—Però
—Perònosaltres
nosaltresnono—va
—vatallar-lo
tallar-loelelsenyor
senyorScrimgeour—.
Scrimgeour—.
Seria
Seriamolt
molttrist
tristper
peralsalsmuggles
mugglesque
queelelseu
seuprimer
primerministre
ministrecaicaigués
guéssota
sotaelelsortilegi
sortilegidel
delmalefici
maleficiimperatiu.
imperatiu.ElElnou
nousecretari
secretari
que
quetétéalaldespatx
despatxcontigu...
contigu...
—No
—Nopenso
pensodespatxar
despatxarenenKingsley
KingsleyShacklebolt,
Shacklebolt,sisiésésaixò
aixòelel
que
queinsinua!
insinua!—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministretot
totacalorat—.
acalorat—.ÉsÉsmolt
molt
eficient,
eficient,fafaeleldoble
doblededefeina
feinaque
quecap
capaltre...
altre...
—Perquè
—Perquèésésbruixot
bruixot—va
—vadir
direlelsenyor
senyorScrimgeour,
Scrimgeour,sense
sense
somriure
somriuregens
gensninimica—.
mica—.ÉsÉsununauror
aurormolt
moltpreparat
preparatque
quetétélala
missió
missiódedeprotegir-lo.
protegir-lo.
—Un
—Unmoment,
moment,ununmoment!
moment!—va
—vaexclamar-se
exclamar-seelelprimer
primer
ministre—.
ministre—.Vostè
Vostènonotétécap
capdret
dretdedeposar
posargent
gentseva
sevaalalmeu
meudesdespatx!
patx!JoJodecideixo
decideixoqui
quitreballa
treballaper
pera ami...
mi...
—Em
—Empensava
pensavaque
quen’estava
n’estavasatisfet,
satisfet,d’en
d’enShacklebolt...
Shacklebolt...
—va
—vadir
direlelsenyor
senyorScrimgeour
Scrimgeouramb
ambfredor.
fredor.
—I
—Ihohoestic...
estic...Bé,
Bé,hohoestava...
estava...
—No
—Nohihihahacap
capproblema,
problema,doncs,
doncs,¿no?
¿no?—va
—vadir
direlelsenyor
senyor
Scrimgeour.
Scrimgeour.
—Doncs...
—Doncs...no,
no,mentre
mentrelalatasca
tascad’en
d’enShacklebolt
Shackleboltcontinuï
continuï
sent
senttan...
tan...daixò...
daixò...satisfactòria
satisfactòria—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministresensenseseconvicció,
convicció,però
peròvavasemblar
semblarque
queelelsenyor
senyorScrimgeour
Scrimgeourjajanono
l’escoltava.
l’escoltava.
—Ara
—Araparlem
parlemdedel’Heribert
l’HeribertToix,
Toix,elelseu
seuministre
ministresense
sensecarcartera
tera—va
—vacontinuar—,
continuar—,aquell
aquellque
ques’ha
s’hadedicat
dedicata afer
ferriure
riureelelpaís
país
imitant
imitantununànec.
ànec.
—¿Què
—¿Quème
men’ha
n’hadededir?
dir?—va
—vavoler
volersaber
saberelelprimer
primerministre.
ministre.
—Està
—Estàclarament
claramentsota
sotal’influx
l’influxd’un
d’unmalefici
maleficiimperatiu
imperatiurearealitzat
litzatdefectuosament
defectuosament—va
—vadir
direlelsenyor
senyorScrimgeour—.
Scrimgeour—.LiLihaha
fetfetgirar
girarelelcervell,
cervell,però
peròencara
encarapodria
podriaser
serperillós.
perillós.
—Però
—Peròsisinomés
nomésfafanyec-nyec!
nyec-nyec!—va
—vadir
direlelprimer
primerministre
ministre
amb
ambveu
veuapagada—.
apagada—.Segur
Segurque
queamb
ambuna
unamica
micadederepòs,
repòs,i isisi
afluixa
afluixaamb
amblalabeguda...
beguda...
17
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—En
—Enaquests
aquestsmoments
momentsununequip
equipdedeguaridors
guaridorsdedel’Hospital
l’Hospital
dedeMalalties
Malaltiesi Lesions
i LesionsMàgiques
MàgiquesdedeSant
SantMungo
Mungol’està
l’estàexamiexaminant.
nant.De
Demoment
momentjajan’ha
n’haintentat
intentatescanyar
escanyartres
tres—va
—vadir
direlelsesenyor
nyorScrimgeour—.
Scrimgeour—.Crec
Crecque
quevaldrà
valdràmés
mésque
quel’apartem
l’apartemdedelala
societat
societatdels
delsmuggles
mugglesdurant
durantuna
unatemporada.
temporada.
—Bé,
—Bé,sisihahadedeser
seraixí...
així...EsEsrefarà,
refarà,per
peraixò,
això,¿oi?
¿oi?—va
—vademademanar
narelelprimer
primerministre
ministreamb
ambinquietud.
inquietud.ElElsenyor
senyorScrimgeour
Scrimgeoureses
vavalimitar
limitara aarronsar
arronsarleslesespatlles,
espatlles,i ivavacomençar
començara aacostar-se
acostar-se
una
unaaltra
altravegada
vegadaa alalallar
llardedefoc.
foc.
—Doncs
—Doncsaixò
aixòéséstot
totelelque
queli lihavia
haviadededir.
dir.ElEltindré
tindréalalcorcorrent
rentdels
delsesdeveniments,
esdeveniments,senyor
senyorprimer
primerministre;
ministre;i, i,enenelelcas
cas
probable
probableque
queestigui
estiguimassa
massaocupat
ocupatper
percomunicar-l’hi
comunicar-l’hipersopersonalment,
nalment,faré
farévenir
venirelelsenyor
senyorFudge,
Fudge,que
quehahaaccedit
accedita acontinuar
continuar
a alalaConselleria
Conselleriaenenqualitat
qualitatd’assessor.
d’assessor.
ElElsenyor
senyorFudge
Fudgevavafer
ferununesforç
esforçper
persomriure,
somriure,però
perònonose’n
se’n
vavasortir;
sortir;només
nomésvavaaconseguir
aconseguirfer
fercara
caradedemal
maldedequeixal.
queixal.ElElsesenyor
nyorScrimgeour
Scrimgeourjajaremenava
remenavaa alalabutxaca
butxacabuscant
buscantleslespólvores
pólvores
misterioses
misteriosesque
quefeien
feientornar
tornarelelfoc
focverd.
verd.ElElprimer
primerministre
ministrevava
quedar-se
quedar-seununmoment
momentmirant-los
mirant-lostots
totsdos
dosamb
ambaire
aireabatut,
abatut,i de
i de
cop
copli livan
vansortir
sortirfinalment
finalmentdededintre
dintreleslesparaules
paraulesque
quehavia
haviamalmaldat
datper
perreprimir
reprimirdurant
duranttota
total’estona.
l’estona.
—Però,
—Però,per
perl’amor
l’amordedeDéu,
Déu,vostès
vostèsbébésón
sónbruixots!
bruixots!BéBésasaben
benfer
fermàgia!
màgia!Segur
Segurque
quepoden
podenarreglar-ho...
arreglar-ho...Segur
Segurque
quehoho
poden
podenarreglar
arreglartot!
tot!
ElElsenyor
senyorScrimgeour
Scrimgeouresesvavaentregirar
entregirari va
i vaintercanviar
intercanviaruna
una
mirada
miradad’incredulitat
d’incredulitatamb
ambelelsenyor
senyorFudge,
Fudge,que
queaquesta
aquestavegada
vegada
vavaaconseguir
aconseguirsomriure
somriurededeveritat
veritatmentre
mentredeia
deiaamb
ambveu
veuamable:
amable:
—El
—Elproblema,
problema,senyor
senyorprimer
primerministre,
ministre,ésésque
quel’altre
l’altrebànbàndol
doltambé
tambésap
sapfer
fermàgia.
màgia.
I,I,dit
ditaixò,
això,tots
totsdos
dosbruixots
bruixotsvan
vanentrar
entrarl’un
l’undarrere
darrerel’altre
l’altrea a
lalafoguera
fogueradedecolor
colorverd
verdviu
viui van
i vandesaparèixer.
desaparèixer.
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