Prova composta

L’aventura del Món Màgic continua...
El poderós bruixot fosc Gellert Grindelwald va ser
capturat a Nova York gràcies a en Newt Scamander.
J.K. ROWLING és l’autora de la sèrie supervendes de Harry

Però, complint la seva amenaça, en Grindelwald s’ha

Potter, que es va publicar en anglès entre 1997 i 2007 (1999

escapat i ha començat a reclutar seguidors, que en

i 2008 en català) i que, juntament amb els tres volums

la majoria dels casos no saben les seves veritables

complementaris que va escriure per ajudar diverses entitats

intencions: criar bruixots de sang pura per controlar

benèfiques, ha venut més de cinc-cents milions d’exemplars a

tots els éssers no màgics. En un gran esforç per

tot el món, ha estat traduïda a vuitanta llengües i ha inspirat

frustrar els malvats plans d’en Grindelwald, l’Albus

vuit pel·lícules supertaquilleres. Escrita originalment per

Dumbledore demana ajuda a en Newt, el seu antic

J.K. Rowling amb la intenció d’ajudar l’entitat Comic Relief

alumne a Hogwarts, que accepta implicar-se altre cop

221 mm

i com si es tractés d’un dels llibres de text de Hogwarts,

sense ser conscient dels perills que l’esperen. A mesura

Bèsties fantàstiques i on trobar-les s’ha convertit en la inspiració

que la història avança, l’amor i la lleialtat, fins i tot

per crear una nova sèrie de cinc pel·lícules produïdes per

dels amics més sincers i de la família, es posaran

Warner Bros., la primera de les quals es va estrenar el 2016.

a prova en un Món Màgic cada vegada més dividit.

La segona pel·lícula d’aquesta sèrie, Bèsties fantàstiques: Els
crims de Grindelwald, es va estrenar el novembre de 2018.
J.K. Rowling va col·laborar amb l’escriptor Jack Thorne i el

Bèsties fantàstiques: Els crims de Grindelwald és el segon

director John Tiffany en l’obra de teatre Harry Potter i el llegat

guió d’una sèrie de cinc de J.K. Rowling, autora de la

maleït, que es va estrenar al West End de Londres l’any 2016, a

sèrie supervendes de Harry Potter. Ambientada el

Broadway el 2018 i que s’estrenarà a diversos teatres d’arreu

1927, pocs mesos més tard de Bèsties fantàstiques

del món durant el 2019. J.K. Rowling també és l’autora, amb el

i on trobar-les, en aquesta ocasió l’aventura ens durà

pseudònim Robert Galbraith, de les novel·les policíaques del

de Nova York a París, Londres i altra vegada a

detectiu Cormoran Strike, la quarta novel·la d’aquesta sèrie va

Hogwarts. Aquesta meravellosa història de misteri

ser publicada la tardor de 2018. Les novel·les de l’Strike han

i màgia ens revela un extraordinari nou capítol en la

estat adaptades per a la televisió per a la BBC i per a HBO per

història del Món Màgic.

Brontë Film & Television. J.K. Rowling també és autora d’una
novel·la per a adults, La vacant imprevista, publicada el 2012.
0010228615
Sobrecoberta i disseny de MinaLima © J.K. Rowling 2018
Il·lustracions de MinaLima © J.K. Rowling 2018
Fotografia de l’autora © Mary McCartney 2018
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BÈSTIES FANTÀSTIQUES:
ELS CRIMS DE GRINDELWALD

ESCENA 1
EXTERIOR. NOVA YORK, CONSELLERIA
D’AFERS MÀGICS DELS EUA —1927— NIT
PLA AERI de Nova York i de l’edifici del COMEUA.

ESCENA 2
INTERIOR. SOTERRANI DEL COMEUA, SALA
NUA, PARETS NEGRES. NIT
En GRINDELWALD, amb cabells llargs i barba, seu immòbil, fixat
màgicament a una cadira. L’aire tremola, carregat d’encanteris.
L’ABERNATHY es mira en GRINDELWALD des del passadís.

1
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ELS CRIMS DE GRINDELWALD

Una cria de Chupacabra —en part llangardaix, en part homuncle,
una criatura xucladora de sang de les Amèriques— està encadenat
a la cadira d’en GRINDELWALD.

ESCENA 3
INTERIOR. COMEUA, PASSADÍS ENTRE CEL·LES.
POC TEMPS DESPRÉS. NIT
La PRESIDENTA SERAPHINA PICQUERY i en RUDOLPH SPIELMAN
caminen a bon pas cap a una porta d’aspecte ombrívol, per davant
d’inacabables parelles de guàrdies.
SPIELMAN

(amb accent germànic)
...suposo que se n’alegrarà, de
treure-se’l del damunt.
PICQUERY

Estaríem encantats de continuar-lo
tenint aquí sota custòdia.
SPIELMAN

Amb sis mesos n’hi ha prou. Ja és
hora que respongui dels seus crims
a Europa.

2
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Quan arriben a la porta, l’ABERNATHY es gira i els saluda.
ABERNATHY

Presidenta Picquery, Senyor
Spielman. El presoner està preparat
i a punt per viatjar.
L’SPIELMAN i la PICQUERY es miren en GRINDELWALD dins de
la cel·la.
SPIELMAN

Veig que no han deixat res a l’atzar.
PICQUERY

Va ser necessari. És extremament
poderós. Hem hagut de canviar-li la
guàrdia tres vegades. És molt...
persuasiu. Per tant, el vam privar de
la llengua.

ESCENA 4
INTERIOR. CEL·LES DEL COMEUA. NIT
Cel·les que semblen gàbies s’alcen en fileres. Els presoners coregen i
colpegen els barrots mentre en GRINDELWALD, lligat, és transportat
cap a dalt, suspès màgicament pels aires.
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PRESONERS

Grindelwald! Grindelwald!

ESCENA 5
EXTERIOR. TERRAT DEL COMEUA. MINUTS
DESPRÉS. NIT
Un carruatge negre semblant a un carruatge fúnebre, tirat per vuit
vesprals, espera. Els AURORS 1 & 2 pugen al seient del cotxer, la resta
forcen en GRINDELWALD cap a l’interior.
SPIELMAN

La comunitat màgica està en deute
amb vós, Senyora Presidenta.
PICQUERY

No el subestimin.
L’ABERNATHY se’ls acosta.
ABERNATHY

Senyor Spielman, vam trobar la
seva vareta amagada.

4
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Fa entrega d’una capsa negra rectangular.
PICQUERY

Abernathy?
ABERNATHY

I vam trobar això.
Té al palmell de la mà un flascó d’alguna substància daurada
resplendent. L’SPIELMAN allarga la mà per agafar el flascó, que
penja d’una cadena, i després d’un moment de vacil·lació,
l’ABERNATHY el deixa anar.
A dins del carruatge, en GRINDELWALD alça els ulls cap al sostre
quan l’SPIELMAN rep el flascó.
L’SPIELMAN puja al carruatge. L’AUROR 1 porta les regnes.
L’AUROR 2 és al seu costat. La porta es tanca. Una sèrie de cadenats
emergeixen de les portes del carruatge. Se sent un redoblament
amenaçador quan els cadenats es tanquen sols l’un darrere l’altre.
AUROR 1

Iah!
Els vesprals emprenen el vol.
El carruatge cau en picat, i llavors s’alça a través de la pluja
torrencial. Més AURORS el segueixen muntats en escombres.
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Una pausa.
L’ABERNATHY fa un pas endavant, amb la vareta d’àlber. Mira
enlaire cap al carruatge, que es fa cada cop més petit.
Llavors, desapareix.
TALL

ESCENA 6
EXTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
La part de sota del carruatge. L’ABERNATHY apareix, s’agafa als
eixos de les rodes.
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ESCENA 7
INTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
L’SPIELMAN i en GRINDELWALD seuen, es miren fixament als ulls,
flanquejats per AURORS que apunten tots a en GRINDELWALD amb
les varetes. La capsa de la vareta d’en GRINDELWALD és a la falda
de l’SPIELMAN.
L’SPIELMAN aixeca el flascó, que penja de la seva cadena.
SPIELMAN

S’ha acabat la llengua de plata, eh?
Però en GRINDELWALD s’està transformant...

ESCENA 8
EXTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
L’ABERNATHY s’agafa millor a sota el carruatge. La cara també li
canvia. Els cabells se li tornen rossos i més llargs... És en
GRINDELWALD. Alça la vareta d’àlber.

7
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ESCENA 9
INTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
La transformació ràpida d’en GRINDELWALD en l’ABERNATHY
sense llengua és gairebé completa.
SPIELMAN

(astorat)
Oh!

ESCENA 10
EXTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
Totalment transformat, en GRINDELWALD desapareix de sota el
carruatge...
...i apareix al costat del seient del cotxer, on el veuen els AURORS 1 &
2. En GRINDELWALD apunta amb la vareta a les regnes del carruatge,
i converteix les cordes negres en serps vivents que s’entortolliguen al
voltant de l’AUROR 1 de manera que cau del carruatge i es precipita
cel nocturn avall, més enllà de l’escorta muntada en escombres.

8
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En GRINDELWALD llança un altre encanteri de manera que les
cordes negres de les regnes lliguen l’AUROR 2 com una crisàlide, i el
llancen com si es tractés d’una fona contra els AURORS 3 & 4 al
darrere del carruatge dels vesprals. Cauen en la foscor.

9
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ESCENA 11
INTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
Totes les varetes canvien de direcció i burxen perillosament els colls
de l’SPIELMAN i els dos AURORS que queden. L’SPIELMAN veu com
la seva vareta es converteix en pols.
El carruatge es belluga perillosament, s’obren totes dues portes. Quan
el cap d’en GRINDELWALD apareix a la finestra, l’SPIELMAN es
deixa endur pel pànic i obre la capsa de la vareta que té a la falda.
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El Chupacabra en surt d’un salt i clava profundament els seus ullals
al coll de l’SPIELMAN. S’hi baralla. El flascó cau a terra.

ESCENA 12
EXTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
En GRINDELWALD fa descendir el carruatge cap al riu Hudson,
perseguit pels AURORS dalt d’escombres. Les rodes del carruatge
freguen la superfície de l’aigua. Les escombres comencen a guanyar
terreny.
En GRINDELWALD toca el riu amb la vareta d’àlber i de seguida
l’interior del carruatge comença a omplir-se d’aigua.
Torna a fer enlairar el carruatge.
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ESCENA 13
INTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
Submergits en l’aigua, els dos AURORS, l’SPIELMAN i l’ABERNATHY
aguanten la respiració.
L’SPIELMAN prova d’arreplegar el flascó, que flota a l’aigua, però el
Chupacabra li impedeix el pas. L’ABERNATHY, amb les mans
lligades encara, aconsegueix agafar el flascó amb la boca.

ESCENA 14
EXTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
En GRINDELWALD encara condueix el carruatge, gesticula amb la
vareta cap als núvols de tempesta que els envolten. Un seguit de
llampecs fulminen els bruixots de les escombres, i els fan caure del
cel d’un en un.
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ESCENA 15
INTERIOR. CARRUATGE DELS VESPRALS. NIT
En GRINDELWALD apareix a la porta i dóna un cop de cap a
l’ABERNATHY. Obre la porta de manera que l’aigua surt del
carruatge, arrossegant els dos AURORS que quedaven.
En GRINDELWALD entra a dins i agafa el flascó de la boca de
l’ABERNATHY per la cadena, i llavors llança un encanteri que atorga
a l’ABERNATHY una llengua nova i bífida.
GRINDELWALD

T’has unit a una causa noble, amic
meu.
En GRINDELWALD arrenca el petit Chupacabra a l’SPIELMAN. La
bèstia frega amb afecte la cara ensangonada contra la mà del bruixot.
GRINDELWALD

Ja ho sé. D’acord. Ja ho sé, Antonio.
Se’l mira amb disgust.
GRINDELWALD

No en té mai prou.
Llavors el llança per la porta.
Amb una descàrrega màgica, envia l’SPIELMAN per la porta oberta, i
llavors tira una vareta darrere seu.
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ESCENA 16
EXTERIOR. CEL SOBRE L’OCEÀ ATLÀNTIC. NIT
Mentre l’SPIELMAN cau, aconsegueix arreplegar la vareta i conjura
un encanteri alentidor invisible. Mentre s’enfonsa a poc a poc cap al
mar, l’SPIELMAN veu com el carruatge solca els aires en direcció a
Europa.

14

001-300 crims.indd 14

30/10/2018 15:37:04

