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1. Introducció 

Des de fa dècades la literatura i el cinema fantàstics han adquirit importància, 

tant que s’han creat tot tipus de productes dedicats al gènere fantàstic: 

festivals, parcs temàtics, rutes turístiques a les ambientacions originals, 

merchandising, convencions... Aquest gènere tan popularitzat mou masses 

arreu del món essent un dels primers temes tractats en la pantalla gran i ser 

molt recurrent en la literatura. 

Des de l’aparició del cinema el gènere fantàstic ha anat de la mà amb la 

literatura; tant és així, que una gran número de pel·lícules del gènere avui dia 

estan basades en llibres. Fins al punt que, abans de publicar la novel·la, en 

molts casos ja s’han comprat els drets per fer-ne la pel·lícula (Seger, 1993). En 

els últims anys s’ha popularitzat la recerca de les diferències i similituds de les 

diverses adaptacions cinematogràfiques, i des dels fòrums en xarxa, és un 

tema molt tractat i criticat pels fans de les diverses sagues del gènere. 

Així doncs en aquest treball em proposo analitzar el tractament d’aquells temes 

de la popular saga de l’escriptora J.K. Rowling Harry Potter, que trobo que 

divergeixen més entre els llibres i les pel·lícules, més concretament aquests: el 

món dels elfs i en Dobby com a excepció, els gòblins, els homes llop i la 

representació del bé i el mal. A més a més de parlar sobre l’adaptació de la 

novel·la al gènere cinematogràfic en general, i també, en el cas de la saga de 

Harry Potter. 

L’objectiu d’aquest treball doncs, és l’anàlisi i no la crítica negativa, ja que 

partim de la base que cada director és lliure de fer la seva interpretació del text. 

Tot i això també parlaré del que comporta a la història principal el canvi de 

tractament a la pel·lícula envers el tractament original del llibre. 

El motiu pel que he triat analitzar aquesta saga i no un altre llibre amb versió 

cinematogràfica, és perquè hi estic molt familiaritzada, representa la infantesa 

de tota una generació, les pel·lícules han estat molt criticades, i la rellevància 

que té arreu del món. A més de tenir interès a aprofundir el meu coneixement 

sobre el contingut que amaguen les novel·les i com aquests han estat 

transformats a les pel·lícules. 
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2. Metodologia 

Aquest treball està dividit en dues parts. En primer lloc un marc teòric on parlo 

sobre la història de l’adaptació de la literatura al cinema i el que això comporta. 

Però també dels gèneres que ens ocupen, la fantasia, l’aventura i l’anomenada 

fantasia d’aventures. 

En segon lloc una anàlisi on parlaré també dels missatges que amaga la 

història darrera de la màgia, és a dir, similituds amb el món real i el que n’ha dit 

l’autora al respecte, i com s’han tractat aquests missatges a les novel·les i a les 

pel·lícules. També analitzaré els personatges i quines són les majors 

diferències en contraposició. 

Una gran part de la informació ha estat extreta de les fonts principals, és a dir, 

els llibres i les pel·lícules de la saga. Però també d’estudis fets arran de l’èxit de 

les novel·les del bruixot i articles. D’altra banda a l’hora de parlar sobre temes 

més teòrics he extret la major part de la informació de llibres sobre adaptació 

de la literatura a la gran pantalla, en particular Linda Seger i Antonio Sánchez-

Escalonilla; i per a la comparació entre novel·les i pel·lícules en la guia de 

Gabriel Jiménez. 

També dedicaré espai a les fitxes de les pel·lícules, i afegiré algunes de les 

il·lustracions de Jim Kay per a les edicions il·lustrades de les novel·les, encara 

en publicació. 

L’elecció del tema no és gaire innovadora, ja que s’han fet diverses 

investigacions al respecte i moltes hipòtesis sobre la saga, però trobava 

interessant una visió com a fan, i sobretot fer una recerca sobre aquells temes 

que a mi més m’interessaven i dels que potser no se’n parla tant a les 

pel·lícules. La part de marc teòric d’altra banda em sembla fascinant, ja que 

sempre parlem de cinema i de literatura de manera separada, sense adonar-

nos-en que en molts casos (més dels que ens pensem) van de la mà. 
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3. Marc teòric 

Avui dia les adaptacions són una gran part del negoci del cinema i el de la 

televisió. La majoria de les pel·lícules guardonades a certàmens i festivals de 

cinema són adaptacions. En dades: 

- El 85% dels films premiats amb l’Òscar a la millor pel·lícula són 

adaptacions; 

- El 45% de les pel·lícules realitzades per a la televisió són adaptacions. 

Però les que reben el premi Emmy són adaptacions en un 70%; 

- El 53% del total de les minisèries són adaptacions, però aquest tant per 

cent augmenta fins al 95% entre aquelles guardonades als Emmy. 

Però abans de res el primer que s’ha de fer és avaluar les possibilitats del 

material d’origen i després, la capacitat del guió per traslladar l’argument a la 

pantalla (Seger, 1993). 

3.1. L’adaptació del llibre al cinema 

La literatura treballa amb paraules, és a dir, amb allò abstracte. En canvi el 

cinema treballa amb les imatges, és a dir, amb allò sensible. Ens trobem amb 

dues arts temporals que, juntament amb el temps, tracten relat, ritme i divisió 

seqüencial, ja sigui en forma d’escena-lloc, com el cinema, o de capítol-acció 

com la novel·la (Seger, 1993). 

Estudiosos han dit que l’adaptació d’obres literàries al cinema estava 

equivocada al buscar ser reconegut com a art, servint-se de l’intel·lectualitat de 

la literatura, i allunyant-se de la seva essència visual i de les possibilitats 

expressives pròpies. Però qui diu això, oblida que en la prehistòria del cinema, 

el cinematògraf ja s’inspirava en melodrames i butlletins per a extreure’n 

escenes, personatges i trames (Peña, 1996). 

Dos assajos d’André Bazin Le journal d’un curé de campagne et la stylistique 

de Robert Bresson (1951) i  Par un cinéma impur (1958), van posar en dubte 

les adaptacions i el debat sobre la fidelitat a l’obra d’origen. Bazin deia que el 

cinema podia treure molts beneficis de la imitació d’altres arts com la literatura, 

ja que experimentaria per tal de descobrir noves equivalències expressives. 

Les opinions de Bazin van donar un gir a les polèmiques sobre adaptació 
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ocupades a dilucidar la possibilitat de mantenir una “fidelitat” a l’obra original, 

des d’un punt de vista artístic, o si el cineasta podia permetre’s qualsevol 

“traïció” i llibertat que anés en benefici de la coherència expressiva de la 

pel·lícula. No obstant, és de més interès el camí seguit per estudiosos com 

George Bluestone, per qui el problema de les traduccions fílmiques serà un 

mitjà per aprofundir en les diferències fonamentals entre novel·la i film, 

localitzables, segons Bluestone, en la distància que separa la “imatge visual” de 

la “imatge mental” (Peña, 1996). 

A l’hora de parlar sobre adaptacions en general, sempre s’oblida que el 

cineasta gaudeix de la seva creativitat. Un cop el productor compra els drets 

l’obra és seva: des d’aquest moment no és que pugui fer allò que desitgi, sinó 

que en molts casos es veu obligat a modificar la història per tal que aquesta 

funcioni bé a la pantalla. A més a més, en especial en les adaptacions 

modernes dels clàssics com en el cas de Shakespeare, el cineasta pot 

entendre que l’obra necessita una actualització en el temps o en la cultura 

(Seger, 1993). Com seria el cas de Hamlet de Kenneth Branagh. 

Un altre factor a tenir en compte és que el cinema, que se’ns presenta com una 

experiència unitària i sense pauses, sempre és un art de condensació envers la 

novel·la, que està estructurada per a llegir a estones, a fragments i amb temps. 

És per això que en molts casos, qui primer ha llegit la novel·la, quan veu la 

pel·lícula diu que perd en relació a aquella. Però és que des d’un inici, la 

novel·la busca recrear-se en personatges i ambients, mentre que la pel·lícula 

busca l’acció i el conflicte, el que implica canvis i reduccions de trama (Seger, 

1993). 

L’adaptació  és una translació d’un mitjà a un altre, implica canvi i el procés de 

repensar i de reconceptualitzar. L’adaptador ha d’eliminar tot allò que no sigui 

drama i esbrinar com encaixar el material d’origen en paràmetres de temps 

diferents. La condensació per naturalesa comporta la pèrdua de material, 

suposa eliminar subtrames, combinar o reduir personatges, ometre temes i 

buscar, dins el material, els tres actes de l’estructura dramàtica. (Seger, 1993) 
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3.2. La fantasia d’aventures 

Sovint l’estudi dels gèneres cinematogràfics i literaris es veu abocada a la 

recerca d’afinitats entre relats concrets d’un cert període, i que perfilant com a 

tendència, acaben formant una nova categoria de gènere. 

En tota fantasia d’aventures es narra un viatge on els protagonistes exploren i 

viuen una experiència amb elements fantàstics i desconeguts. Aquest gènere 

híbrid ens aporta un doble principi material: dos mons oposats, un ordinari i un 

altre extraordinari, i en segon lloc, el gènere fantàstic ens proporciona la 

recerca dels misteris humans. Mentre que el d’aventures aporta un principi 

formal, l’estructura del relat i el creixement dels protagonistes, que ens remet a 

l’exploració interior. (Sánchez Escalonilla, 2009) 

La fantasia i l’aventura ens portarien a un gènere híbrid, i per a Sánchez 

Noriega, els gèneres híbrids són “especialitzacions que han adquirit el suficient 

desenvolupament i entitat, com per independitzar-se de gèneres originals”. Així 

doncs sorgeix la fantasia d’aventures. La consolidació de la fantasia 

d’aventures es va donar gràcies al doble procés evolutiu del cinema i de la 

literatura, fins que es va configurar una consciència de gènere tant en els 

autors com el públic com els lectors. (Sánchez Escalonilla, 2009) 

La forja de la fantasia d’aventures va donar-se de manera progressiva al llarg 

de l’últim segle, primer en l’àmbit literari i més tard va començar el seu 

desenvolupament en l’àmbit cinematogràfic, primer amb l’adaptació i després 

en la recerca de noves fórmules creatives. Fins la dècada dels 50 no hi ha un 

auge de relats de fantasia d’aventures entre el gran públic. Malgrat tot, a 

principis de segle trobem a dos pioners en tendència: James Barrie i Edith 

Nesbitt, autors interessats en afegir la fantasia als seus contes de viatges. El 

primer va ser J. Barrie amb l’obra de teatre Peter Pan, el nen que no va voler 

créixer al 1904. La fama del personatge va ser tal arreu del món, que va 

publicar la seva adaptació novel·lada set anys més tard, Peter Pan i Wendy. 

(Sánchez Escalonilla, 2009) 

Durant la primera guerra mundial el motor principal del cinema era Hollywood; 

allà es van promoure diverses versions dels clàssics més coneguts de fantasia i 



Harry Potter i l’adaptació: Relació entre les novel·les i les seves versions fílmiques 

Lúa Campos Domínguez 

9 
 

d’aventures. Al terreny literari no va ser fins als anys 40 i 50, quan els britànics 

van revitalitzar el panorama amb obres com Les cròniques de Narnia de C.S. 

Lewis o El senyor dels anells de J.R.R. Tolkien. (Sánchez Escalonilla, 2009) 

Durant la segona guerra mundial el cinema va continuar fent versions dels 

clàssics i no canviar gairebé res fins als anys 70 i 80. Llavors la fantasia 

d’aventures va ser realment impulsada al món cinematogràfic gràcies a George 

Lucas i Steven Spielberg, que van renovar el gènere híbrid afegint-li la cultura 

popular però sense oblidar els referents literaris. Les dues productores dels 

directors van centrar-se des d’un inici en la fantasia d’aventures amb films com: 

Willow, Retorn al futur, Gremlins o la primera trilogia d’Star Wars que, a més a 

més, ha estat una influència clara en la creació de la cultura contemporània. 

Star Wars va derivar en el ressorgir de l’interès popular per la ciència-ficció, i va 

canviar de manera significativa les pel·lícules produïdes a Hollywood, fent que 

els productors s’enfoquessin més en els efectes especials que en abordar 

històries profundes i dramàtiques. D’altra banda cineastes coneguts com 

James Cameron han admès que Star Wars els va impulsar a dedicar-se al 

cinema. 

A principis dels anys 90 directors com Tim Burton o James Cameron van 

revitalitzar el gènere, i a principis del segle XXI la fantasia d’aventures apareix 

com a font original dels relats juntament amb blockbusters basats en clàssics 

com El senyor dels anells, Les cròniques de Narnia o la saga de Harry Potter. 

(Sánchez Escalonilla, 2009) 

3.3. Què és la fantasia? 

La fantasia al·ludeix a un univers diegètic peculiar, on es transgredeixen les 

lleis naturals, a vegades es produeixen trobades entre éssers humans i 

criatures de ficció, i on els personatges poden contemplar o percebre misteris 

relacionats amb la seva pròpia existència. Malgrat tot, és una categoria que 

necessita per a existir les trames canòniques i el contingut formal d’altres 

gèneres, fet que fa de la fantasia un gènere híbrid. (Sánchez Escalonilla, 2009) 

Tolkien pensa que és pretensiós trobar una definició satisfactòria de fantasia. Al 

seu estudi sobre el gènere fantàstic escriu: “L’oposició entre l’àmbit ordinari 
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compartit pel lector, el protagonista i l’autor és “el món primari” i l’àmbit fantàstic 

compartit per les criatures anomenades fades “el món secundari” (Tolkien, 

1994). Per a Tolkien la sorpresa davant allò meravellós només és possible 

quan un personatge humà o una criatura humanitzada travessa els límits de la 

fantasia, provocant una trobada entre els dos mons. (Tolkien, 1994) Maria 

Nikolajeva destaca, a més a més, la necessària presència de la màgia. Trobem 

dos trets essencials a la definició de fantasia: l’existència d’allò impossible dins 

la història, i l’experiència de la màgia com a fet extraordinari i indemostrable per 

la ciència (Sánchez Escalonilla, 2009). 

3.4. Què és l’aventura? 

El segle XIX va ser quan es va forjar la novel·la de viatges i expedicions. Les 

exploracions dels imperis colonials van comptar amb un element èpic que amb 

el temps es va traduir en l’auge de la literatura d’aventures. En cada 

protagonista el lector de l’època trobava un explorador que el convidava a ser 

part de la seva conquesta. El viatger s’havia transformat en un heroi que obria 

nous camins i anava a terres desconegudes (Sánchez Escalonilla, 2009). 

La trama d’aventures sempre ens porta a un territori desconegut motivat per un 

objectiu ardu. En termes generals, aquest objectiu pot ser un rescat, la recerca 

d’un tresor, trobar el camí per tornar a casa o els tres alhora. El perill és un altre 

element important a l’aventura, apareix al territori desconegut i constitueix un 

dels aspectes més atractius del gènere (Sánchez Escalonilla, 2009). 

Les aventures poden narrar viatges interiors, quan el protagonista és 

adolescent, els conflictes interns que s’originen posen en relleu el contrast 

entre el jove que s’obre al món i a la realitat. El gènere d’aventures ens ofereix 

moltes històries de joves que s’acomiaden de la infància, per exemple Oliver 

Twist a L’imperi del sol, Peter Parker a Spiderman, Frodo Saquet a El senyor 

dels anells o Harry Potter a la saga de J.K. Rowling. 

Els quatre coincideixen en haver marxat de la llar familiar, tots són orfes, per a 

viure la seva aventura en un món inexplorat on se’ls obliga a actuar com adults. 

Coneixeran la mort de prop i s’enfrontaran a la maldat humana, però també es 

trobaran amb conductes admirables que provaran d’imitar. L’aventura porta 
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amb si una posada a prova de les capacitats de l’heroi, però abans de tot la 

seva missió és protegir i servir. Com a conseqüència del doble viatge interior i 

exterior, l’aventurer experimenta la seva dimensió heroica durant un moment 

ardu que, quasi sempre, requerirà el sacrifici pels altres. (Sánchez Escalonilla, 

2009) 

L’estrena al 1977 d’ Star Wars va suposar el retorn de l’aventura clàssica en un 

context espacial. El film no només va suposar una remuntada de presència al 

cinema, que en aquell moment havia descendit molt en comparació amb anys 

anteriors, sinó que també oferia una encertada fórmula híbrida entre aventura i 

fantasia, que s’imitaria a partir d’aquell moment. (Sánchez Escalonilla, 2009) 

La compatibilitat entre aventura i fantasia s’aprecia a la definició de 

protagonista aventurer de Thomas Sobchack, on es contempla la possibilitat de 

l’element meravellós: “Un personatge que, dotat o en desenvolupament 

d’habilitats grans i especials, venç obstacles insuperables en situacions 

extraordinàries per tal d’aconseguir amb èxit l’objectiu desitjat. [...] El 

protagonista s’enfronta a poders humans, naturals o sobrenaturals que, 

impròpiament, han assumit el control del món, i finalment els derrota” 

(Sobchack, 1988). 

El desenvolupament d’unes aptituds heroiques per part del protagonista implica 

un viatge iniciàtic. A més l’aspecte extraordinari de les situacions 

desencadenades suposa la ruptura amb el món ordinari on originalment es 

troba l’heroi. Per últim, el control dels poders hostils comporta el triomf sobre la 

mort, el principal dels misteris. La definició de Sobchak podria aplicar-se a: El 

retorn del jedi, El protegit o Harry Potter (Sánchez Escalonilla, 2009). 

3.5. Conclusions 

Finalment Sánchez Escalonilla ens diu que, a la vista de la confusió entre 

gèneres i subgèneres, la categoria de fantasia d’aventures és necessària si 

volem classificar títols cinematogràfics i literaris segons els elements dramàtics 

del propi relat. I afegeix el que per ell podríem sintetitzar com la definició del 

gènere híbrid que ens ocupa: “Aventura protagonitzada per herois que 

comparteixen l’experiència extraordinària de lectors o espectadors i que, 
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mentre aborden una missió, porten a la fi un viatge d’exploració en un món 

secundari de fantasia o bé experimenten una trobada amb éssers fantàstics.” 

Aquests serien alguns exemples que s’ajusten al cànon genèric de la fantasia 

d’aventures perquè presenten un equilibri entre exploració i meravella: Cor de 

tinta, Peter Pan i Wendy, El senyor dels anells, Les Cròniques de Narnia o 

Harry Potter i la pedra filosofal. 

3.6. L’art d’adaptar Harry Potter 

Linda Hutcheon, a A theory of adaptation (2006), suggereix que ha arribat el 

moment d’anar més enllà de les obsessions amb la fidelitat, i buscar noves 

formes per entendre i analitzar les adaptacions filmades. A més a més 

Hutcheon observa que potser no hem de pensar en adaptacions fracassades 

en termes d’infidelitat a un text previ, sinó en termes d’una falta de creativitat i 

habilitat de fer-ne un text propi, i per tant, autònom. Hutcheon afegeix que 

l’adaptació no ha de ser una còpia “esclava”, sinó un procés d’apropiació del 

material previ. (Johnson, 2009) 

La classe de transfiguració de la professora McGonagall a Hogwarts ens 

serveix com a metàfora per la descripció de Hutcheon sobre l’adaptació. Una 

transfiguració encertada no és aquella reconstrucció mimètica original, ni 

aquella transformació parcial, sinó aquella que conserva algun element 

identificable de l’original, però que gaudeix d’una identitat independent. 

(Johnson, 2009) 

Harry Potter i el pres d’Azkaban, la tercera part de la saga, com a versió 

cinematogràfica, representa un trencament de les dues primeres pel·lícules de 

la sèrie, en part a causa d’una major voluntat del director d’arriscar-se a ser 

criticat pels fans de la saga per ser infidel a la novel·la de Rowling. Afegeix una 

torre amb rellotge a Hogwarts i vesteix als estudiants amb texans i samarreta 

en comptes de vestir-los amb l’uniforme de l’escola. Harry Potter i el pres 

d’Azkaban aguditza l’enfocament narratiu, fent èmfasi en els temes que 

apel·len a la sensibilitat cinematogràfica i els seus punts forts com a estilista 

visual, com la possibilitat de crear composicions actives a la pantalla. (Johnson, 

2009) 
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Segons Hutcheon, una bona adaptació implica un procés doble d’interpretació i 

la creació d’alguna cosa nova. Seguint amb Harry Potter i el pres d’Azkaban 

podem observar com durant tota la novel·la Rowling utilitza la paraula temps 

anticipant-nos el que vindrà després, l’ús del reculatemps per part d’en Harry i 

l’Hermione, i una tornada en el temps per arreglar fets. Alfonso Cuarón, director 

de la tercera pel·lícula de la saga, busca equivalències fílmiques a la pràctica 

lingüística de Rowling fent múltiples referències visual al temps, com el rellotge 

de cucut de casa dels Dursley, la torre del Big Ben al fons de la Ronda d’Allà, el 

rellotge de l’habitació del ministre de màgia de la Marmita foradada, el cor que 

canta “Ding, dong”, el gran rellotge a la torre de Hogwarts, el so freqüent del 

rellotge i les campanes o el rellotge d’espelmes del despatx d’en Remus Llopin. 

(Johnson, 2009) 

4. Anàlisi comparativa 

4.1. Els personatges 

D’acord amb les exigències de l’autora de la saga, els protagonistes i la gran 

part del càsting, havia de ser de la mateixa nacionalitat que el seu personatge 

al llibre. Així doncs, exceptuant ocasions, tots els actors són britànics. 

Després de diverses proves a més de quaranta mil aspirants, Daniel Radcliffe 

va ser seleccionar per interpretar el paper de Harry Potter. Ja conegut per 

haver participat en El sastre de Panamà1. 

Rupert Grint era fan de la saga i com a seguidor volia formar part de les 

pel·lícules; a més a més tenia una de les característiques més importants del 

personatge, era pèl roig. Així doncs va enviar un vídeo cantant un rap amb les 

raons per les que volia ser en Ron Weasley. Finalment va ser seleccionat. 

D’altra banda Emma Watson va ser trobada pels directors de càsting gràcies al 

seu professor de teatre. I va sorprendre l’equip per la confiança amb la que 

interpretava a l’Hermione Granger. 

                                            
1
 Le Carré, J. (Productor) & Boorman, J. (Director) (2001) The taylor of Panama (Pel·lícula). 

Estats Units i Irlanda: Columbia Pictures. 
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Després de vuit audicions i amb el suport de Rowling, els actors van ser 

finalment seleccionats. 

La personalitat dels personatges principals no canvia gaire a les pel·lícules en 

vers els llibres. Sí és cert que es dona més importància a alguns trets que 

d’altres, i s’intensifiquen els sentiments per tal de donar més dramatisme a la 

història. Aquest fet ha portat als fans a fer bromes al respecte. Per exemple a 

Harry Potter i el calze de foc (Quatre paladins) diu que en Dumbledore va 

preguntar a en Harry calmadament si havia ficat un paper amb el seu nom al 

calze de foc, i de la seva banda a la pel·lícula Michael Gambon no ho diu 

calmadament, sinó més aviat nerviós i enfadat. 

4.1.1. Harry Potter 

Harry James Potter és descrit a Harry Potter i la pedra 

filosofal com: un nen prim i molt baix per la seva edat; 

amb el rostre prim, els genolls ossuts, el cabell negre i 

els ulls d’un verd brillant. Portava unes ulleres rodones, i 

l’única cosa que li agradava del seu aspecte, era la 

cicatriu en forma de raig al front. 

Durant els llibres i les pel·lícules es repeteix constantment que en Harry és la 

viva imatge del seu pare, en James Potter, però, té els ulls de la seva mare, la 

Lily Potter, de color verd. Aquest aspecte a les pel·lícules va portar dures 

crítiques per part dels fans, ja que a causa d’una reacció al·lèrgica de l’actor a 

les lents de contacte, el personatge no va poder gaudir d’aquest detall. 

D’altra banda a Harry Potter i les relíquies de la mort, es diu que en Harry ha 

crescut i és tan alt com el seu pare, però Daniel Radcliffe no va créixer tant, 

cosa que no va molestar gaire als fans, ja que no és una cosa que es pogués 

saber quan l’actor va ser escollit per interpretar el personatge. 

4.1.1.1. Personalitat 

Segons Rowling en Harry és fortament guiat per la seva consciència, i té un 

gran sentit d’allò que està bé i allò que està malament. A més a més al tenir un 

Il·lustració 1 
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accés tan limitat a adults de confiança, es veu forçat a triar per mateix moltes 

decisions. L’autora afegeix que comet errors contínuament, però sempre fent 

allò que la consciència li diu. D’acord amb Rowling un dels moments més 

crucials pel personatge és a Harry Potter i el calze de foc, quan en Harry 

protegeix el cos mort del seu company Cedric Diggory d’en Voldemort, ja que 

mostra la seva valentia. Fet que també es recalca a les pel·lícules posteriors. 

“El Harry va deixar anar la copa, però va agafar el Cedric amb més força 

encara. 

[...] 

-Harry, deixa’l anar –va sentir que deia la veu del Fudge, 

[...] 

-Harry ja no pots fer res per ell,. S’ha acabat. Deixa’l anar. 

-M’ha demanat que el portés amb mi –va dir el Harry amb un fil de veu; li 

semblava que explicar allò era important–. M’ha demanat que el portés 

amb els seus pares...” 

Harry Potter i el calze de foc P.640 i (02:10:02-02:11:26) 

Rowling va dir que els pitjors defectes d’en Harry són la ira i la impulsivitat. 

Però tot i això, és honorable i lleial. Generalment en Harry demostra humilitat i 

modèstia en ocasions menyspreant les seves habilitats com a bruixot, per 

exemple a Harry Potter i l’orde del fènix, tant al llibre (Reunió al cap de senglar) 

com a la pel·lícula (00:54:39 – 00:56:00) ell diu que els seus assoliments en 

majoria han estat a causa de la sort, però a la vegada serveixen per donar a 

entendre que ha de liderar l’Exèrcit de Dumbledore. 

“—Escolteu una cosa —va dir, i tothom va callar a l'instant—. No voldria 

que ara penseu que peco de falsa modèstia, però en tots aquests casos 

he rebut una ajuda o una altra…” 

Harry Potter i l’orde del fènix P.388 
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4.1.2. Ron Weasley 

Ron Bilius Weasley és descrit a Harry Potter i la pedra 

filosofal com: un nen alt, prim i pigat, amb les mans i 

els peus grans i un nas llarg. Més endavant sabem 

que té els ulls blaus. 

A les pel·lícules és interpretat per Rupert Grint, qui per 

alguns fans no acabava de fer la talla pel personatge, 

ja que no era prou alt ni tenia la cara prou allargada. 

Però d’altra banda va ser guardonat amb el Satellite 

Award com a nou talent excepcional. 

4.1.2.1. Personalitat 

Podem saber de Ron Weasley que li agrada molt jugar als escacs, a més a 

més és bo; de fet en Dumbledore diu a Harry Potter i la pedra filosofal (L’home 

de les dues cares) “… Per la millor partida d’escacs que Hogwarts ha vist jugar 

en molts anys, concedeixo a Gryffindor cinquanta punts.” i també a la pel·lícula 

homònima (02:26:12–02:26:26). També li agrada molt el Quidditch, tot i que es 

posa nerviós als partits i això el fa jugar pitjor. Com als seus germans li agraden 

les bromes, no és massa bon estudiant i sempre tendeix a sobre protegir la 

Ginny, la seva germana petita. 

Com podem veure tant a les novel·les com a les pel·lícules des que l’Hermione 

coneix en Viktor Krum, estudiant de l’escola de màgia búlgara Durmstrang, en 

Ron és molt gelós. 

Li fan molta por les aranyes com podem saber a Harry Potter i la cambra 

secreta, i no porta gaire bé el fet d’haver d’heretar coses dels seus germans en 

comptes de comprar-ne de noves. En Ron sempre ha demostrat donar-li una 

gran importància als diners, a diferència dels seus germans Fred i George per 

exemple, que no dubten acceptar el premi d’en Harry per haver guanyat el 

torneig dels tres bruixots. Fet que podem llegir a Harry Potter i el calze de foc i 

suprimit a la pel·lícula homònima. 

Il·lustració 2 
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“-Quina sort –va dir el Ron de sobte quan eren a la taula i s’estaven 

servint rosbif i pastís de carn-, tenir tants diners que et desapareix un 

grapat de galeons i no te n’adones. 

[...] 

-Odio ser pobre” 

Harry Potter i el calze de foc P.522-523 

Tot i que moltes vegades sembla ser més confiat que els altres, com per 

exemple decidir anar a rescatar a en Harry de casa dels Dursley a Harry Potter 

i la cambra secreta, en diverses ocasions en Harry es veu en la necessitat 

d’encoratjar al seu amic per manca de confiança. Per exemple a Harry Potter i 

el misteri del príncep (Felix felicis) i (1:01:10-1:01:50) quan en Harry fa creure 

en Ron que ha pres la poció Felix felicis, que et fa tenir sort durant dotze hores, 

per tal que jugués el partit de Quidditch confiat. 

4.1.3. Hermione Granger 

Hermione Jean Granger és descrita a Harry Potter i la 

pedra filosofal com: Una nena amb veu de manaire, 

molt cabell de color castany i les dents del davant 

força llargues. Això serà fins a Harry Potter i el calze 

de foc, quan aprofitarà un encanteri d’en Malfoy per 

arreglar-se les dents. 

És també en el quart volum de la saga, i aprofitant el ball de Nadal, on podem 

veure un canvi d’imatge en l’Hermione, si més no els seus companys la 

perceben d’un altra manera (El ball d’hivern) i (1:16:50-1:17:56). Ja que en 

diverses ocasions altres estudiants havien fet burla del seu aspecte, en 

especial en Draco Malfoy. 

A les pel·lícules ha estat interpretada per l’Emma Watson, qui molts fans 

creuen que és la viva imatge de l’Hermione. 

Il·lustració 3 
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4.1.3.1. Personalitat 

L’Hermione és filla de muggles, és a dir, pares no màgics. Destaca per la seva 

intel·ligència i perfeccionisme, essent anomenada per en Remus Llopin i en 

Sirius Black “la bruixa més sorprenent de la seva edat”. Segons Rowling és un 

personatge “molt lògic, just i de bon caràcter”. També ha dit en diverses 

ocasions que el personatge de l’Hermione té trets autobiogràfics i afegeix que, 

és una exageració de si mateixa quan anava a l’escola. 

A més de ser la primera de la classe també demostra la seva intel·ligència 

ajudant a en Harry i en Ron. A Harry Potter i la pedra filosofal desxifrant 

l’enigma de les pocions; a La cambra secreta descobrint el basilisc; a El pres 

d’Azkaban esbrinant que en Llopin era un home llop; a El calze de foc ajuda a 

en Harry amb les proves del torneig dels tres bruixots; a L’orde del fènix 

descobrint el significat de la campana del departament de misteris del Ministeri 

de màgia; a El misteri del príncep esbrinant a qui pertanyia el llibre, i a Les 

relíquies de la mort, fent costat a en Harry en tot moment i descobrint els 

enigmes que se’ls posaven pel camí. 

L’Hermione també demostra una gran empatia pels altres essent la creadora i 

presidenta del P.E.T., el front d’alliberament dels elfs domèstics. També ajuda a 

en Neville amb les classes, i es preocupa pels drets i benestar del hipogrif 

Becbrau a Harry Potter i el pres d’Azkaban. 

“-¿Sabeu què en penso? Que als elfs domèstics se’ls tracta molt 

injustament –va dir l’Hermione indignada-. És esclavatge pur i dur, això 

és el que és!” 

Harry Potter i el calze de foc P.127 

D’altra banda el personatge es preocupa molt per no ser acceptada pels seus 

companys, com podem veure a Harry Potter i la pedra filosofal (Halloween) i 

(1:10:55-1:11:12). En ocasions és titllada de setciències insofrible, tot i que això 

evoluciona als llibres però no a les pel·lícules, on cada vegada que l’Hermione 

parla de trencar les normes la miren com si la que parlés no fos ella, de fet als 

films es dona a entendre que el canvi en l’Hermione és normal, és a dir, causat 

pel canvi polític del moment, (00:56:49-00:56:58) Harry Potter i l’orde del fènix, 
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en canvi als llibres podem anar veient poc a poc com l’Hermione canvia i 

accepta les il·legalitats sempre i quan les trobi justificables. 

“-En això estic d’acord amb tu: a aquestes altures ja no podem aprendre 

a partir del que diuen els llibres i prou –va dir l’Hermione-. Necessitem un 

mestre, i que sigui bo, que ens ensenyi a fer sortilegis i ens corregeixi 

quan ens equivoquem.” 

L’Hermione volent aprendre allò que el ministeri ha prohibit, Harry Potter 

i l’orde del fènix P.364 

4.1.4. Albus Dumbledore 

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore és descrit a 

Harry Potter i la pedra filosofal com: Alt, prim i molt 

ancià, pel seu cabell i barba platejats, tan llargs que 

podria subjectar-los amb el cinturó. Portava una túnica 

llarga, una capa de color porpra que escombrava el 

terra i unes botes de taló alt i sivelles. Els seus ulls 

eren blaus i clars, brillants i centellejaven darrera 

d’unes ulleres amb vidres de mitja lluna. Tenia un nas 

molt llarg i tort, com si alguna vegada li haguessin 

trencat. A més de ser el bruixot més poderós de la saga. 

A les pel·lícules va ser interpretat per Richard Harris, qui va morir després de la 

segona entrega de la saga, i va ser substituït per Michael Gambon. 

4.1.4.1. Personalitat 

Albus Dumbledore es caracteritza per ser molt savi, un gran i poderós bruixot i 

ser discret i reservat pel que fa la seva vida. Com ja hem dit abans, durant 

l’últim llibre de la saga, i després de la seva mort, és quan descobrim la realitat 

del personatge i tot el que amagava en vida per vergonya i sentit de culpabilitat. 

Així doncs descobrim que és un personatge que ha patit, i va deixar de costat 

la seva família per tal de convertir-se en un gran bruixot i trobar les relíquies de 

la mort. Per culpa de la seva fixació amb trobar les relíquies la seva germana 

petita, l’Ariana, va morir. 

Il·lustració 4 
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“L’Albus estava desesperat per la mort de l’Ariana. Va ser una patacada 

per als dos germans.” 

Dolors Plors, Harry Potter i les relíquies de la mort P.353 

El fet de saber tot això a l’últim volum de la saga produeix que tant el lector com 

en Harry pateixin “la caiguda del mite” és a dir, veure com el personatge 

perfecte, savi, llest, que ho pot tot, no és tan perfecte com crèiem. I aquest 

aspecte de la vida d’en Dumbledore no es veu a les pel·lícules, ja que el 

director, David Yates, va preferir donar més acció a la trama i només rebel·lar-

nos l’anècdota de que tenia una germana, que va morir en estranyes 

circumstàncies, i un germà, Aberforth, dels que no sabíem res. 

4.1.5. Personatges suprimits 

Selecció de personatges més rellevants dels llibres eliminats o substituïts a les 

pel·lícules: 

Peeves. És un poltergeist trapella que viu a l’escola Hogwarts. Surt a tots 

els llibres però a cap pel·lícula fent ús del principi de funcionalitat, és a dir, que 

un guió només inclou aquelles coses essencials per a entendre la història. El 

personatge no té cap funció essencial al desenvolupament de la trama però té 

una funció còmica. 

Charlie Weasley. Segon fill de la família Weasley. Se’l menciona a les 

pel·lícules Harry Potter i la pedra filosofal (1:26:19) i a Harry Potter i el calze de 

foc (00:49:50), però ell no surt mai, un altre cas de principi de funcionalitat. 

Professor Binns.  Fantasma i professor de història de la màgia de 

Hogwarts. No apareix a cap de les pel·lícules. A Harry Potter i la cambra 

secreta l’Hermione el pregunta sobre la cambra dels secrets, a la pel·lícula és 

substituït per la professora McGonagall, fent ús del principi de màxima 

utilització dels elements disponibles, que diu que abans d’introduir un element 

nou, intentarem utilitzar els elements disponibles ja existents. 

Ludo Gepp. Cap del departament d’esports i jocs màgics dins els 

ministeri de màgia. No apareix ni l’esmenten a Harry Potter i el calze de foc. El 
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seu paper és substituït per Barty Mauch i Cornelius Fudge, el ministre de 

màgia, fent ús del principi de màxima utilització dels elements disponibles. 

Winky. L’elf domestica del senyor Mauch. Apareix a Harry Potter i el 

calze de foc. Personatge suprimit a les pel·lícules fent ús del principi de 

funcionalitat i del principi de condensació, que diu que intentarem condensar tot 

allò que no tingui un valor dramàtic. 

Marietta Edgecombe. Alumna de Hogwarts amiga de la Xo xang. Al llibre 

és ella la que delata a l’Exèrcit de Dumbledore i no la Xo. Personatge suprimit a 

les pel·lícules i substituït per la Xo Xang a Harry Potter i l’orde del fènix, fent ús 

del principi de màxima utilització dels elements disponibles. 

El Ghoul. És una criatura que sol viure als soterranis o a les golfes dels 

humans. En Ron fa un encanteri a una d’aquestes criatures a Harry Potter i les 

relíquies de la mort per tal de que es faci passar per ell, i així fingir tenir una 

malaltia contagiosa per tal de que els cavallers de la mort no sospitin de que és 

amb en Harry. Un clar ús de condensació i de funcionalitat. 

Morvosc Gaunt. Avi d’en Tod Morvosc Rodle (Voldemort) i pare de la 

Mèrope i en Morfin Gaunt. Descendent de Sírpintin Slytherin. Apareix en un 

record d’en Dumbledore mentre li mostra a en Harry. Personatge suprimit de 

les pel·lícules fent ús del principi de funcionalitat. 

Mèrope Gaunt. Mare de Tod Morvosc Rodle (Voldemort). Morta durant el 

part del seu fill. Apareix en un record d’en Dumbledore mentre li mostra a en 

Harry. Personatge suprimit de les pel·lícules fent ús del principi de funcionalitat. 

Morfí Gaunt. Tiet de Tod Mosvosc Rodle (Voldemort). Culpat pel seu 

nebot de ser l’assassí de diversos muggles. Mort a Azkaban. Apareix en un 

record d’en Dumbledore mentre li mostra a en Harry. Personatge suprimit de 

les pel·lícules fent ús del principi de funcionalitat. 

Teddy Llopin. Fill de la Nimfadora Tonks i en Remus Llopin. Fillol de 

Harry Potter. Se’l menciona a Harry Potter i les relíquies de la mort – part II, ús 

del principi de funcionalitat. 
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Tod Rodle. Muggle. Pare de Tod Morvosc Rodle (Voldemort). Assassinat 

pel seu fill. Se’l menciona a Harry Potter i el calze de foc. Ús del principi de 

funcionalitat. 

4.2. El món dels elfs 

La primera vegada que ens trobem amb un elf a la saga és amb en Dobby a 

Harry Potter i la cambra secreta, el segon llibre de la saga. En el cas del llibre, 

al capítol dos (“L’advertència del Dobby”), Rowling descriu a en Dobby com un 

ésser “amb unes grans orelles semblants a les d’un ratpenat i uns ulls verds i 

sortits de la mida de pilotes de tenis” i més tard afegeix que “semblava un ninot 

gran i lleig” (Rowling, 1997). També sabem que mesuren entre 60 i 90 

centímetres i tenen la veu aguda. A la pel·lícula en Dobby apareix al minut 

3’09’’ de la mateixa forma que al llibre. En ambdós casos sabem des d’un inici 

que els elfs domèstics estan destinats a servir a una família vulguin o no. 

L’única manera d’alliberar a un elf domèstic és que el seu amo regali una peça 

de roba humana a l’elf. És per això que, com a marca d’esclavitud, vesteixen 

amb draps, fundes de coixí... tot i que per ells la llibertat és un insult i 

prefereixen servir a una família. 

En molts casos els elfs parlen de si mateixos en tercera persona i solen ser 

dòcils i obedients. No és fins el quart llibre, Harry Potter i el calze de foc, i amb 

l’aparició de la Winky, l’elf domèstica de la família Mauch, que sabem que 

s’intoxiquen al beure batuts de bescuit. 

La màgia dels elfs domèstics és diferent a la dels bruixots i les bruixes: 

generalment la destinen a ajudar als seus amos, tot i que poden utilitzar-la 

sempre que vulguin i no necessiten vareta. Igual que els bruixots i les bruixes 

poden aparèixer i desaparèixer sempre que vulguin, fins i tot allà on els humans 

no poden a causa d’escuts protectors, com per exemple Hogwarts, i tot i així, 

poden transportar persones. 

4.2.1. En Dobby com a excepció 

Com ja hem dit en un inici, en Dobby se’ns presenta com un elf domèstic que 

serveix a una família que el maltracta, i com a elf, allò normal seria que tot i 

passar-ho malament, estimés la seva feina. Però en el cas d’en Dobby, malgrat 
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saber que ha de servir a la seva família, demostra trets de rebel·lia i de 

pensament propi, ja que es posa en perill al voler avisar a en Harry, un bruixot 

de dotze anys que no coneix tot i haver-ne sentit meravelles. Aquesta opinió 

pròpia també la trobarem en un altre elf domèstic, en Kreacher, tot i que en el 

seu cas l’utilitzarà per interpretar les ordres dels seus nous amos en favor a 

l’opinió de la seva família inicial, els Black, coneguts per formar part dels 

cavallers de la mort, és a dir, els simpatitzants d’en Voldemort. 

A l’últim capítol de Harry Potter i la cambra secreta (La recompensa del Dobby), 

i al minut 02:25:062 de la pel·lícula homònima, en Harry enganya a en Lucius 

Malfoy, amo d’en Dobby, per tal d’alliberar a l’elf, i aquest protegeix al seu 

alliberador, al que anys després anomenarà amic, del que havia estat el seu 

amo.  

“-No farà mal a Harry Potter! 

Hi va haver una explosió i el senyor Malfoy va sortir volant d’esquena. 

Pataplum! Va caure a les escales, les va baixar de cul de tres en tres i 

finalment va aterrar fet un bunyol al replà de baix. Es va aixecar, la cara 

lívida, i va treure la vareta, però el Dobby va aixecar un dit llarg i 

amenaçador. 

-I ara se n’anirà d’aquí –va dir furiosament, apuntant el senyor Malfoy 

amb el dit-. No tocarà a Harry Potter! I ara se n’anirà!” 

Harry Potter i la cambra secreta P.329 

D’altra banda s’ha comentat per part dels fans de la popular saga, en fòrums i 

debats, la possibilitat de que en Dobby sigui comunista. Si més no, tot apunta a 

que Rowling va voler deixar en el nom del personatge una clara referència al 

pensament d’esquerres i a la lluita de la classe obrera i pel poble. Va batejar al 

personatge amb el nom de l’advocada americana Dobby Walker, que va 

reclutar a Jessica Mitford, a la que Rowling ha admès admirar en diverses 

ocasions; tant és així que la seva filla es diu Jessica per l’escriptora i activista 

política anglesa. 

                                            
2
 Els minuts de metratge poden variar depenen de la versió de film, per exemple, si és una 

versió estesa 
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Aquesta faceta d’en Dobby no se’ns mostra a les pel·lícules, ni tampoc moltes 

de les vegades que el conegut com l’elf lliure ajuda a en Harry i els seus amics, 

que als films3 sol ser substituït pel personatge de Neville Longbottom, un 

company de curs que pateix bulling per part d’altres companys, i definit per 

l’autora com “un estudiant maldestre però afanyat i un Gryffindor tímid i amb 

gran força a l’interior” (Rowling, 2012). Així doncs a les pel·lícules redueixen 

aquest missatge de lluita per la llibertat, independència i innovació per la 

defensa al més dèbil. El que fa que la nostra percepció per en Neville no canviï 

gaire entre llibres i pel·lícules, però deixa a en Dobby en un segon pla que dona 

als espectadors la impressió de que l’elf està més a prop d’altres criatures 

fantàstiques que dels bruixots. 

Com per exemple a Harry Potter i el calze de foc mentre que al llibre és en 

Dobby qui ajuda a en Harry a trobar una solució per a superar la primera prova 

del torneig dels tres bruixots, a la pel·lícula és en Neville (01:30:03-01:30:35). 

“-És massa tard, Dobby –va dir el Harry, vençut-. No puc passar la 

prova, no sé com... 

-El Harry Potter passarà la prova! –va xisclar l’elf–. El Dobby sabia que el 

Harry Potter no havia trobat el llibre adequat, així que el Dobby ho ha fet 

tot per ell!” 

Harry Potter i el calze de foc P.471 

Podem dir que la decisió de no parlar als films sobre l’esclavitud dels elfs i 

substituir en vàries ocasions la figura d’en Dobby per en Neville, és deguda a, 

l’anomenat per Jiménez a Golpe a golpe, versión a versión versión, principi de 

supremacia de la trama, que diu que no podem incloure subtrames que resultin 

més dramàtiques o interessants que la trama principal; al principi de 

funcionalitat que diu que un guió només inclourà aquella informació 

imprescindible per a entendre la història; i al principi de màxima utilització dels 

elements disponibles, que diu que abans d’introduir un element nou, intentarem 

utilitzar els elements disponibles a l’abast. En aquest últim principi no és ben bé 

                                            
3
 Harry Potter i el calze de foc, Harry Potter i l’orde del fènix, Harry Potter i el misteri del príncep 
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no introduir un element nou, sinó evitar explicar què feia en Dobby a Hogwarts, 

ja que realment ja coneixem al personatge. 

4.2.2. L’esclavitud dels elfs i el P.E.T. 

Tot i que la recerca de la llibertat el porta a ser criticat pels seus a Harry Potter i 

el calze de foc (La final del mundial de quidditch, El front d’alliberament dels 

elfs) on arribem a veure com la Winky critica en Dobby per estimar la llibertat i 

la resta d’elfs de Hogwarts s’aparten d’ell per voler un salari per la seva feina, 

ell continua agraint el gest del seu amic i es converteix en membre del Front 

d’Alliberament dels Elfs (P.E.T) creat per l’Hermione, i que no aconsegueix 

gaire res malgrat que la seva creadora dedica moltes hores teixint peces de 

roba i deixant-les a la sala comú de Gryffindor per alliberar als elfs de 

Hogwarts, aquests es van sentir insultats i van decidir no tornar a la sala 

comuna i deixar-li tota la feina a en Dobby per por a alliberar-se sense voler, 

cosa per la que es maleirien tota la vida. 

“-Durant dos anys el Dobby ha recorregut tot el país buscant feina, 

senyor! –va xisclar el Dobby-. Però el Dobby no n’ha trobat perquè ara 

vol un sou! 

En sentir aquelles paraules, els elfs domèstics que hi havia a la cuina, 

que fins aleshores havien estat escoltant i observant amb atenció, van 

abaixar la vista, com si el Dobby hagués dit alguna cosa grollera i 

vergonyant. 

[...] 

-Però la majoria de bruixots no volen elfs domèstics que cobrin, 

senyoreta. «¿Un elf domèstic que cobra? Això és ridícul!», diuen, i al 

Dobby li tanquen la porta als nassos! Al Dobby li agrada treballar, però 

vol portar roba i vol cobrar un sou, senyor Harry Potter...El Dobby vol ser 

lliure!” 

Harry Potter i el calze de foc P.366-367 

“-El Dobby hauria d’estar avergonyit de parlar així dels seus amos! –va 

xisclar la Winky furiosa. 
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-Ja no són els amos del Dobby! –va saltar el Dobby en to desafiant.-. Al 

Dobby ja no li importa el que pensin d’ell! 

-El Dobby és un elf dolent! –Va gemegar la Winky.” 

Harry Potter i el calze de foc P.369 

El P.E.T. (Prou Elfs Tiranitzats) tenia com a objectiu a curt termini aconseguir 

un salari digne i condicions laborals justes pels elfs domèstics. I a llarg termini 

aconseguir un canvi de la legislació sobre l’ús de varetes màgiques i 

aconseguir un representant elf al departament de regulació i control de les 

criatures màgiques. 

La majoria de bruixots consideren els seus objectius inútils, de fet en Harry i en 

Ron només formen part del P.E.T. per la seva amistat amb l’Hermione, i la 

majoria dels elfs estan en contra a causa de la seva educació en la por, que els 

feia creure que havien de viure per la seva família d’amos i fer tot allò que 

aquests l’indiquessin encara que fossin actes humiliants i cruels com 

l’autolesió. Tot i això, en Dumbledore i en Sirius Black donen suport a la idea de 

l’Hermione i a la seva causa. 

“-He investigat a fons a la biblioteca i resulta que l’esclavitud dels elfs fa 

segles que dura. No em puc creure que ningú no hagi fet res per posar-

hi fi.” 

Hermione, Harry Potter i el calze de foc P.221 

Cal dir que hi ha altres races com la dels gegants o la dels centaures que, tot i 

no estar esclavitzats, solen ser rebutjats per la comunitat màgica. 

4.3. El tractament dels homes llop 

Durant la saga ens trobem amb dos homes llop: Remus Llopin, membre de 

l’orde del fènix i dels Rondadors, i Fenrir Esquena grisa membre dels cavallers 

de la mort. Però sens dubte el més important per la història és en Remus 

Llopin, que és presentat a Harry Potter i el pres d’Azkaban (El dementor). 

Aquest personatge és, durant el tercer llibre de la saga, el professor de defensa 

contra les forces del mal i també, qui ensenyarà a en Harry a utilitzar l’encanteri 
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Patró4 i l’aproparà una mica més als seus pares, dels qui fins al moment en sap 

poc. Però tot i que el professor Snape ens dona pistes (Lúgubre derrota), no és 

fins el final del tercer llibre (Gat, gos i rata) que sabem que és un home llop.  

Els homes llops o licantrops són humans infectats per la mossegada d’un altre 

home llop que es transformen dolorosament cada nit de lluna plena 

exclusivament. La seva mossegada pot matar o transformar-te. Les persones 

afectades han d’aprendre a conviure amb la seva condició, i en alguns casos 

utilitzen la poció matallops per a mantenir la seva ment humana durant la 

transformació i així, no fer mal als altres. No hi ha cap cura coneguda dins el 

món màgic (Rowling, 2001). La majoria dels homes llop viu en solitari i dona 

suport a en Voldemort, gràcies a la creença de que aquest els oferirà un món 

millor. En tot cas això no és sorprenent ja que són rebutjats per la comunitat 

màgica. Així doncs en Remus Llopin és una excepció, ja que viu entre la resta 

de bruixots i bruixes intentant mantenir una vida normal. 

L’autora de la saga afirma que va crear l’aflicció dels homes llop i el personatge 

de Remus Llopin fent una referència conscient a les malalties de transmissió 

per sang com el VIH amb l’estigma que això comporta (Rowling, 2012). Quan 

Rowling va començar a escriure la saga a principis dels anys 90, s’acabava 

d’aprovar l’ús de la zidovudina en el tractament del sida, el que podem 

comparar amb la poció que Llopin prenia per a controlar les seves 

transformacions i que esmenten que és molt recent. Tot i així en aquell moment 

les estadístiques de mort per infecció del VIH eren molt altes, de fet la mitjana 

de morts per sida la primera meitat dels 90 era de 1388 morts l’any, més del 

doble que els cinc anys anteriors. Aquest augment es deu a la possibilitat de 

detecció del sida i l’ampliació de coneixements sobre la infecció. Així doncs el 

que Rowling intentava fer era advertir als seus lectors i alhora, normalitzar la 

seva existència i no culpabilitzar al infectat. 

Però això només ho veiem als llibres, on poc a poc descobrim que aquest fet 

conforma al personatge de Remus Llopin. 

                                            
4
 Sortilegi utilitzat per a repel·lir els demèntors 
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“[...]De petit em va admetre a Hogwarts i ja de gran m’ha donat feina, 

mentre que la resta sempre m’ha rebutjat i m’ha estat impossible trobar 

feina remunerada per culpa del que sóc.” 

Remus Llopin, Harry Potter i el pres d’Azkaban P.337 

A les pel·lícules, en canvi, és només una característica més a la que només es 

fa referència al final del tercer film, quan sabem que deixa Hogwarts ja que els 

pares no voldran que els seus fills siguin ensenyats per un “home de la seva 

condició”, (2:06:12) i per un altre comentari que fa la Nimfadora Tonks, la que 

serà la seva dona, al sisè film Harry Potter i el misteri del príncep (01:17:11). 

D’altra banda als llibres trobem una culpa en Remus Llopin, podem veure com 

la seva personalitat va lligada a la seva condició d’home llop. Per exemple amb 

la Nimfadora, qui a més és força més jove que ell durant Harry Potter i el 

misteri del príncep s’enamora de l’home llop. Llegim als llibres com ell no entén 

com ningú pot estimar-lo, i fins i tot arriba a dir-li que no poden estar junts ja 

que no es creu digne de ser estimat i no voldria tenir fills per no passar el gen 

de la licantropia. És per això que en un inici Llopin intenta evitar a la Nimfadora 

però acaba sucumbint i es casa amb la bruixa a Harry Potter i les relíquies de la 

mort. (00:12:03-00:12:09) 

“-¿Veus? –va dir una veu escanyada. La Nimfadora traspassava en 

Llopin amb la mirada-. Continua volent casar-s’hi, encara que l’hagin 

mossegat! No li fa res! 

-És diferent –va dir en Llopin, movent amb prou feines els llavis i amb 

expressió tensa de cop i volta-. En Bill no es convertirà en un home llop 

de veritat. Són casos totalment... 

-Però a mi tampoc em fa res, també tant se me’n dona! –va dir la 

Nimfadora, agafant en Llopin per la pitrera de la túnica i sacsejant-lo-. 

T’ho he dit mil vegades...” 

Harry Potter i el misteri del príncep P.608 

Tot i estar casats Llopin mai acaba de sentir-se còmode amb la seva relació, ja 

que es considera culpable per deixar que l’estimin, i també patia per transmetre 

a la seva pròpia dona la seva condició. També hem de tenir en compte que no 
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només havien de lluitar contra els estigmes i els prejudicis que els envoltaven, 

sinó que també ho estaven vivint tot envoltats de la segona guerra màgica. 

Tant és la preocupació d’haver condemnat a la seva dona i al seu fill a una vida 

tràgica, que Llopin intenta fugir i és en Harry qui el para. 

“-Aviam; aviam si ho entenc bé –va dir en Harry-. ¿Vols deixar a la Tonks 

a casa dels seus pares per venir amb nosaltres? 

-Allà no correrà cap perill; ells la cuidaran –va dir en Llopin, en to 

terminant que vorejava la indiferència-. Harry, estic convençut que en 

James hauria volgut que no us deixés. 

-Jo no n’estic tan convençut, doncs –va dir en Harry, arrossegant les 

paraules-. Més aviat crec que el meu pare hauria volgut saber per què 

deixes sol al teu fill. 

[...] 

-No ho entens –va dir en Llopin al final. 

-Explica-m’ho doncs –va dir en Harry. 

-He...he comès un greu error casant-me amb la Tonks. Ho he fet contra 

el que m’aconsellava la raó, i no he deixat de penedir-me’n. 

-Ah... –va dir en Harry-. ¿I ara la deixes plantada a ella i a la criatura per 

venir amb nosaltres? 

[...] 

-¿Què no ho veus quin mal els he fet, a la meva dona i al fill que haig de 

tenir? No m’hi hauria hagut de casar; l’he convertit en una proscrita! –En 

Llopin va clavar una coça a la cadira que havia tombat-. Només m’heu 

vist amb l’orde o a Hogwarts sota la protecció d’en Dumbledore! No 

sabeu quina consideració tenen la majoria de bruixots pel éssers com jo! 

Quan saben el mal que tinc, amb prou feines em dirigeixen la paraula! 

¿Que no us en adoneu, del que he fet? Fins hi tot la seva família està en 

desacord amb el nostre casament; ¿Quins pares voldrien un home llop 

com a marit de la seva única filla? I la criatura...la criatura...” 

Harry Potter i les relíquies de la mort P.211-212 
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Aquest dubte constant d’en Llopin, només para quan neix el seu fill Teddy i veu 

que no té cap signe de licantropia a Harry Potter i les relíquies de la mort (El 

refugi). 

Així doncs veiem clarament com mentre als llibres es dona una gran 

importància al personatge de Remus Llopin i a la seva condició, clarament 

comparable amb la infecció del VIH humana, a les pel·lícules tot es redueix a 

un anècdota del personatge que se sol prendre a broma. Altra vegada ens 

trobem amb el principi de funcionalitat, que diu que un guió només inclou 

aquella informació imprescindible per a entendre la història, i també amb el 

principi de supremacia de la trama, que ens diu que no hem d’incloure 

subtrames que resultin més dramàtiques o interessants que la trama principal. 

En aquest cas haver inclòs tota la història que persegueix Remus Llopin 

hagués implicat desviar-se de la trama principal per a tractar temes socials. 

4.4. El tractament dels gòblins 

A Harry Potter i la pedra filosofal se’ns presenten els gòblins com éssers 

d’estatura baixa amb grans nassos i els dits prims i llargs. També ens avisen de 

que són astuts i intel·ligents, a més a més de ser els encarregats de cuidar-se 

del banc màgic Gringotts. (Rowling, 2001) 

Un dels gòblins és més important que els altres en la història, en Griphook, 

però tot i sortir tant al primer llibre com a la primera pel·lícula, Harry Potter i la 

pedra filosofal, no serà fins Harry Potter i les relíquies de la mort que sabrem el 

seu nom, tant en el cas dels llibres com en les pel·lícules. És en el setè volum 

de la saga, on descobrim que en Griphook, a diferència d’altres gòblins, no s’ha 

associat amb en Voldemort: de fet està ajudant a la resistència, i és ell qui fa 

que, un cop els tres protagonistes són capturats pels Malfoy, deixin de torturar-

los dient que l’espasa pel qual els torturen és falsa.  

La presència dels gòblins als llibres és més gran encara que sigui en segon pla. 

Per exemple, a Harry Potter i el calze de foc, el professor Binns ens parla de 

les revoltes del Gòblins del segle XVIII a les classes de història de la màgia, on 

ens diu que eren discriminats per part de la resta del món màgic i que van 

començar a causa dels intents d’esclavitzar-los com als elfs domèstics, per no 
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deixar-los utilitzar varetes i pels nombrosos intents dels bruixots per controlar el 

banc Gringotts. 

“-Els gòblins se saben defensar ells solets. ¿Però que no escoltes les 

històries de les rebel·lions dels gòblins que ens explica el professor 

Binns?” 

Hermione, Harry Potter i el calze de foc P.433 

També trobem diverses referències al llarg dels llibres de la saga, per exemple 

quan comparen els barrets vermells, descrits a Bèsties fantàstiques i on trobar-

les, com “criatures semblants als nans que viuen en antics forats de guerra o 

en qualsevol lloc on s’hagués vessat sang humana”, amb els gòblins dient que 

“els barrets vermells són tan desagradables com els gòblins”, o quan la Winky 

compara la conducta d’en Dobby a la d’un “gòblin comú”. Sempre trobem 

referències negatives sobre aquesta espècie, sobretot per part de Ludo Gepp a 

Harry Potter i el calze de foc, que diu que són éssers foscos i malcarats. 

“-Conec els gòblins –va dir en Bill-. He treballat per Gringotts des del dia 

que vaig sortir de Hogwarts. Si és que l’amistat entre bruixots i gòblins 

existeix, puc dir que tinc amics gòblins; o, almenys, gòblins que conec bé 

i que aprecio. –En Bill va vacil·lar una altra vegada-. Harry, ¿què vols 

d’en Griphook, i què li has promès a canvi? 

[...] 

-Parlem d’una casta diferent d’éssers –va dir en Bill-. Les relacions entre 

bruixots i gòblins han sigut turbulentes durant segles; però tot això ja ho 

saps d’Història de la màgia. Totes dues parts n’hem tingut culpa; jo no 

diré mai que els mags hem sigut innocents. Però hi ha gòblins que 

creuen, i potser els de Gringotts són els més predisposats a creure-ho, 

que no es pot confiar en els bruixots quan es tracta d’or i riqueses, i que 

els bruixots no respectem la propietat dels gòblins.” 

Bill Weasley, Harry Potter i les relíquies de la mort P.503-504 

Però per què trobem sempre referències negatives sobre els gòblins? Són els 

gòblins éssers dolents per naturalesa? A Harry Potter i l’orde del fènix trobem 
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una conversa entre Arthur Weasley i Remus Llopin que ens fa pensar que no 

(L’orde del fènix): 

“-Estic convençut que mai es posaran mai del costat de l’Innominable –

va dir el senyor Weasley, fent que no amb el cap–. També han perdut 

gent; ¿recordeu aquella família de gòblins que va matar l’altra vegada, a 

les rodalies de Nottingham? 

-Jo crec que depèn del què se’ls ofereixi –va dir en Llopin–. I no 

parlo de diners. Si se’ls ofereix la llibertat que se’ls ha estat negant 

durant segles, dubtaran.” 

Harry Potter i l’orde del fènix P.100 

Això fa que puguem entendre per què els gòblins no es mostren receptius en 

l’ajuda dels bruixots amb la tornada d’en Voldemort, i fa que entenguem per 

què en Griphook traeix la confiança d’en Harry, en Ron i l’Hermione i els deixa 

atrapats al banc Gringotts per tal d’aconseguir la valuosa espasa de Godric 

Gryffindor, obra d’orfebreria dels gòblins. De fet en Harry anava a trair-lo 

complint la promesa que li havia fet de manera que el bruixot sortís guanyant. 

“-Em van demanar que fes una feina que no escau a la dignitat de la 

meva raça –li va respondre el gòblin, dient això en una veu més 

enrogallada i menys humana que abans-. No sóc cap elf domèstic.” 

Harry Potter i les relíquies de la mort P.294 

Pel que fa la comparació entre llibres i pel·lícules, trobem un clar cas 

d’economia narrativa, o utilitzant els termes de Jiménez (2012) ens trobem amb 

el principi de funcionalitat i amb el de supremacia de la trama. Als films no 

s’explica en cap cas per què els gòblins actuen com actuen, simplement es 

dona a entendre a l’espectador que són dolents perquè sí, fent que l’espectador 

no empatitzi amb els gòblins i per tant deixant de banda el conflicte racial obvi 

dels llibres. És a dir, acceptant la visió general del gòblins en la literatura, que 

solen ser descrits com éssers dels que no ens hem de fiar i hem d’evitar 

(Colbert, 2005). 

D’altra banda sempre he pensat que l’autora va voler explicar el conflicte dels 

gòblins amb la visió mundial dels jueus, ja que comparteixen tòpics com el fet 
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de treballar amb diners i tenir-ne molts, ser avars, usurers, endogàmics i 

egoistes; fins i tot trets físics tòpics com el nas gran. El que demostra un cop 

més que Rowling va voler fer una crítica del món real, mitjançant la saga i el 

món màgic que ella mateixa va crear. 

Però el cert és que hi ha opinions diverses sobre el fet de si els gòblins 

representen als jueus; hi ha qui diu que Rowling mai donaria connotacions 

dolentes sobre cap col·lectiu que hagués patit algun tipus de repressió i que 

simplement estava reproduint la tradició literària dels gòblins. Altres en canvi 

troben que ambdues descripcions comparteixen masses trets en comú, i per 

tant, els gòblins serien la representació dels jueus. 

4.5. El bé i el mal 

Dins els llibres i les pel·lícules de la saga Harry Potter, trobem múltiples 

referències al bé i al mal, generalment tractades des de llum i foscor en 

referència a aquells que utilitzen la màgia pel bé, la llum, i aquells que utilitzen 

la màgia fosca per a fer el mal. 

 “A més a més el món no és divideix només en bons i cavallers de la 

mort, tots tenim punts clars i punts foscos a dins, l’important és saber 

escollir com hem d’actuar. Aquí és on es veu qui som.” 

Sirius Black, Harry Potter i l’orde del fènix (1:12:33-1:12:51) 

4.5.1. El món muggle 

Per una banda tenim el món dels muggles, del que no s’especifica gaire durant 

les novel·les i menys a les pel·lícules. Però la seva representació més extensa 

serien els Dursley, família d’en Harry i els que l’acullen fins que té edat per a 

ser alumne de Hogwarts, i amb qui passa els estius. Els Dursley són 

representats com a dolents tot i acollir al seu nebot orfe: de fet la professora 

McGonagall els descriu al primer capítol de Harry Potter i la pedra filosofal com 

“els pitjors muggles que ha conegut mai”. En cap moment fan un gest que 

demostri que estimen en Harry i tots els Nadals el regalen coses del més 

inversemblants, com cinquanta penics, un escuradents i un mocador de paper. 
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“Els Dursley parlaven sovint del Harry d’aquella manera, com si no hi fos. 

O potser més aviat com si fos alguna cosa fastigosa que no els pogués 

entendre, com ara un llimac.” 

Harry Potter i la pedra filosofal P.27 

Als llibres mai s’explica o es dona una raó del perquè els Dursley es comporten 

així amb en Harry, però les teories dels fans apuntaven a que tot era pel nen ja 

que és un horricreu5, fet que sabem a Harry Potter i les relíquies de la mort, 

com també que el fet d’estar en contacte amb un horricreu produeix mal 

caràcter, la causa per la qual en Ron abandona en Harry i l’Hermione a l’últim 

volum de la saga. Però Rowling va publicar un text al portal Pottermore al 2016 

que afirmava que el mal caràcter dels Dursley cap al seu nebot venia per 

enveges i rancúnies anteriors al seu naixement. 

Però aquí observem que l’autora de la saga continuava la llarga tradició literària 

del nen orfe no estimat, com Oliver Twist o David Copperfield, personatge que 

va encarnar Daniel Radcliffe a la petita pantalla al 1999. 

Des d’un inici Rowling ens porta a pensar que el tipus de comportament dels 

Dursley, por allò que no coneixen i egoisme, no es pot canviar el més que pots 

fer és fugir-ne, com intenten fugir ells de la màgia. 

Una altra representació dels muggles la trobem als pares de l’Hermione, tot i 

que és molt subtil. D’ells sabem que són dentistes i a diferència dels Dursley, 

estan molt orgullosos de la seva filla i els seus mèrits a l’escola de màgia. 

Acompanyen a l’Hermione en diverses ocasions a comprar el seu material 

escolar a la Ronda d’Allà, on coneixen als senyors Weasley i tracten amb altres 

bruixots i gòblins. 

4.5.2. Voldemort i el feixisme 

I aquí ens trobem amb el món màgic, diferents normes però mateixes 

moralitats. Dins el món màgic trobem racisme, des de la diferenciació dels sang 

de fang6 amb els sang pura, fins la ja esmentada cerca de llibertat dels gòblins, 

                                            
5
 Un Horricreu és un objecte molt poderós en el qual un bruixot o bruixa ha amagat un fragment 

de la seva ànima amb el propòsit d'aconseguir la immortalitat. 
6
 Fills de muggles o de muggle i bruixot/bruixa 
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l’esclavitud dels elfs domèstics o el rebuig cap als centaures o les criatures 

marines com les sirenes. Característiques dels cavallers de la mort liderats per 

en Voldemort, a qui s’ha comparat en moltes ocasions amb en Hitler, de fet els 

dos són el que a la saga s’anomenen mestissos, i el seu moviment amb el 

nazisme. Al 2001 l’autora va afirmar que tant en el cas del dictador alemany 

com en el de Voldemort, “agafen els seus defectes els busquen en altres 

persones i tracten de destruir-los”. 

Després de la publicació de Harry Potter i les relíquies de la mort Rowling va 

respondre algunes qüestions sobre aquesta comparació: “Bé, és una metàfora 

política. Però no vaig seure i vaig pensar “vull recrear l’Alemanya nazi”. Perquè, 

tot i que hi ha insinuacions bastant conscients a l’Alemanya nazi, també hi ha 

associacions amb altres situacions polítiques. Així doncs no puc distingir-ne 

un”. Rowling també va comparar en Voldemort amb “megalòmans paranoics” 

com Adolf Hitler i Joseph Stalin. 

“ELS SANG DE FANG 

I el perill que representen per a una societat de sang pura en harmonia” 

Fulletó distribuït durant el poder de Voldemort, Harry Potter i les relíquies 

de la mort P.248 (00:57:16-00:57:17) 

El cert és que en la saga queda present el desig per part de Voldemort i els 

seus seguidors de millorar la raça i superioritat racial a través dels sang pura al 

igual que van fer els nazis amb la raça ària. Rowling va afegir a la seva web 

que els termes de Harry Potter sang pura, mestís i fill de muggle, “comparats 

amb les taules que utilitzaven els nazis per a demostrar que algú era de sang 

ària o jueva. Jo vaig poder veure’n una al museu de l’holocaust de Washington 

quan ja tenia clars els termes sang pura, “mestís i fill de muggle, i em vaig 

quedar de pedra al veure que els nazis havien utilitzat la mateixa lògica 

retorçada dels cavallers de la mort”. 

La periodista, especialista en Harry Potter i coordinadora del portal The leaky 

cauldron sobre la saga Melissa Anelli, considera que amb aquest paral·lelisme 

Rowling tracta d’ensenyar als seus lectors els perills que suposen la 

intolerància i la fam de poder, com també la importància de la unitat, la valentia 
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i la compassió. Anelli també apunta que tot i les seves diferències, no podem 

ignorar les similituds entre Hitler i Voldemort. Tenen semblances fins i tot en la 

personalitat, ambdós eren reservats i es relacionaven poc amb els altres, de 

petits els dos destaquen en ser persuasius, intel·ligents i astuts a l’hora de 

saber a qui podien manipular i qui no. L’autora de la saga va voler plasmar això 

amb el personatge de Dumbledore, qui no s’acaba de fiar mai d’en Tod Rodle. 

Al igual que també van saber jugar amb les masses; mentre que Hitler va 

aprofitar el malestar col·lectiu cap a la pobresa i la impotència, en Voldemort va 

utilitzar el ser el bruixot més poderós per a fer promeses d’una vida millor a 

aquells menyspreats per la comunitat de bruixots, com els homes llop o els 

gegants, i per a infligir por i que l’obeïssin. 

“[...] Els demèntors s’uniran a nosaltres, és clar... Són els nostres aliats 

naturals... I cridarem els gegants que s’han exiliat... Tots els meus 

servidors devots tornaran a ser amb mi, i organitzarem una temible 

armada d’éssers...” 

Voldemort, Harry Potter i el calze de foc P.621 

Igual que va fer Hitler amb Goebbles al seu dia, Voldemort es fa amb el control 

de la premsa per tal de manipular la informació. 

“-Així, ¿els cavallers de la mort també s’han apoderat del Periòdic 

Profètic? –va demanar l’Hermione fora de si. 

En Llopin va fer que sí amb el cap. 

-Però la gent deu saber què passa!” 

Harry Potter i les relíquies de la mort P.207 

Anelli afegeix que el nom de la presó màgica Nurmengrand "Potser és una 

referència directa a aspectes importants de l'Alemanya nazi amb noms similars, 

com Nuremberg, on es van dur a terme els judicis dels crim de la guerra". 

D’altra banda no trobem només relació amb el nazisme i Hitler, sinó amb totes 

aquelles idees supremacistes que impliquen diferenciació entre races i 

condicions de naixença. Per exemple el Ku Klux Klan americà, que promovia el 

racisme, la supremacia de la raça blanca, l’homofobia, l’antisemitisme, 
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l’anticatolicisme, la xenofòbia i l’anticomunisme; amb els quals no només 

trobem semblances ideològiques, sinó també a la pantalla. A Harry Potter i el 

calze de foc els cavallers de la mort apareixen al minut 00:10:49-00:11:12 i al 

02:03:26-02:02:10:00. En ambdues ocasions podem veure que porten unes 

màscares i caputxes acabades en punta que recorden a les que vestien els 

membres del KKK a les seves sortides, el que els permetia separar la seva vida 

privada de la política. Tret que no comparteixen amb els nazis que lluïen els 

seus símbols amb orgull. 

Però també trobem referents actuals amb qui comparar en Voldemort. Des que 

Donald Trump va ser triat com a president dels Estats Units al gener del 2017, 

les comparacions dels dos personatges per part dels fans de la saga no ha 

parat. J.K. Rowling també els ha comparat en més d’una ocasió; a més va 

escriure una carta oberta criticant la seva política i el fet de que tingués el poder 

l’ús de la bomba atòmica tan a mà. 

Al 2016 PS: Political science and politics va publicar un estudi que assegurava 

que els lectors de Harry Potter tenien menys tolerància a en Trump. Amb 

representants de totes les idees polítiques l’anàlisi revela que els lectors de la 

saga podrien arribar a baixar 18 punts en una escala de cent al president dels 

Estats Units. Però no passa el mateix amb les pel·lícules, en aquest cas no es 

veu diferència amb aquells que no han llegit la història del bruixot. 

4.5.3. La caiguda del mite 

D’altra banda amb els personatges de James Potter, pare d’en Harry, i en 

Dumbledore, tant els lectors com en el mateix Harry patim “la caiguda del mite”, 

dos personatges als que admirem profundament, i que aparentment són bons i 

perfectes, arribats a cert punt descobrim que no ho són, i que són tan humans i 

comenten tants errors com la resta. 

En primer lloc tenim en James Potter, a qui en Harry adora i idealitza, sobretot 

pel fet de que no el va arribar a conèixer. Però a Harry Potter i l’orde del fènix, 

quan l’Snape l’està ensenyant oclumència per tal de repel·lir les intrusions d’en 

Voldemort al seu cap, té accés a uns quants records del seu professor on veu 

com el seu pare va fer bulling a l’Snape durant els seus anys a l’escola 
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Hogwarts (01:33:05-01:33:36). Això fa que en Harry es plantegi la imatge que 

té sobre el seu pare i arribi a dubtar de la seva bondat. 

“El que esgarrifava i entristia més en Harry, però, no era que li cridessin 

o li tiressin pots, sinó que sabia què era que t’humiliessin davant d’una 

rotllana de badocs, i també com es devia haver sentit l’Snape mentre el 

seu pare se’n reia, i que, pel que havia vist, de jove el seu pare havia 

sigut tan arrogant com l’Snape havia dit sempre.” 

Harry Potter i l’orde del fènix P.721 

En aquesta ocasió, la versió cinematogràfica no mostra la desil·lusió d’en Harry 

al descobrir que el seu pare no era el gran home que ell creia, ni el que això 

comporta fent ús del principi de funcionalitat. Tot i que es reforça el dramatisme 

de l’escena amb en Harry dient a l’Snape que el seu pare era un gran home tot 

just abans de que vegi el que en James havia fet. 

Però també tenim el cas Dumbledore, estimat i adorat tant per part d’en Harry 

com per part dels lectors. Durant l’últim llibre de la saga, i després de la seva 

mort, és quan descobrim la realitat del personatge i tot el que amagava en vida 

per vergonya i sentit de culpabilitat.  

“En Harry es va sentir defallir, com si li haguessin tret tota la sang. En sis 

anys, en Dumbledore no li havia dit en cap moment que tots dos havien 

perdut persones estimades al Cau de Goldric. ¿Per què? La Lily i en 

James ¿estaven enterrats a prop de la mare i la germana d’en 

Dumbledore? ¿Havia visitat en Dumbledore la tomba d’elles dues, i 

anant-hi havia passat pel costat de les de la Lily i en James? I no ho 

havia dit mai a en Harry, no s’havia preocupat mai de dir-l’hi...” 

Harry Potter i les relíquies de la mort P.160-161 

Al graduar-se a Hogwarts com el millor bruixot que havia passat per l’escola de 

màgia, tenia per davant un futur prometedor. Amb el seu pare ja difunt, un 

accident on mor la seva mare trunca els plans de Dumbledore i l’obliga a fer-se 

càrrec dels seus germans. Això farà que el bruixot es reclogui en si mateix fins 

l’arribada de Gellert Grindelwald, qui estava investigant les relíquies de la mort 

al seu poble. Grindelwald era igual de talentós que en Dumbledore, el que va 
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fer que sentís fascinació per les seves idees i establissin una amistat 

ràpidament. Junts van pensar en “millorar” el món unint les relíquies de la mort i 

actuar sota el lema “pel bé de tots”. El seu ideari, racista i molt semblant al dels 

cavallers de la mort, era que els bruixots havien de controlar els muggles, i si 

en moria algun, seria “pel bé de tots”. 

“Gellert, 

Això que dius que la preeminència dels bruixots és «pel bé dels 

muggles» em sembla el nus de la qüestió. És un fet que tenim poder, i 

que aquest poder ens dona el dret de governar, però també ens dona 

responsabilitats envers els governats. Hem de posar èmfasi en aquest 

aspecte, perquè serà la pedra angular que ha de sostenir tot l’edifici. Allà 

on topem, com segurament passarà, aquesta haurà de ser la base de 

totes les nostres argumentacions: si volem el poder és «pel bé comú». I 

això comporta que, allà on trobem resistència, hem de fer servir només 

la força necessària i prou. (Aquest va ser l’error que vas cometre a 

Durmstrang! Però no me’n queixo, perquè si no t’haguessin expulsat no 

ens hauríem conegut.)” 

Carta d’Albus Dumbledore a Gellert Grindelwald durant la seva joventut, 

publicada a la biografia de Dumbledore per Rita Skeeter, Harry Potter i 

les relíquies de la mort P.352 

Per culpa de la seva fixació amb trobar les relíquies la seva germana petita, 

Ariana, mor en una baralla dels dos amics. Grindelwald va fugir immediatament 

deixant al seu amic devastat i furiós amb si mateix.  

Anys després va ser Dumbledore qui va acabar amb Grindelwald i el va 

empresonar.  

“-En Grindelwald. No et pots fer càrrec de com les seves idees em can 

penetrar i em van inflamar: els muggles reduïts a l’obediència ; els 

bruixots, triomfants; en Grindelwald i jo, els joves i gloriosos 

capdavanters de la revolució. 

És clar que vaig tenir escrúpols, però em vaig tranquil·litzar la 

consciència amb paraules buides: tot era pel bé comú, i el mal que es 
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pogués fer revertiria multiplicat en benefici dels bruixots. ¿Sabia, jo en 

l’íntim del cor què era en Gellert Grindelwald? Crec que sí, pero vaig 

tancar els ulls. Si els plans que fèiem s’acomplien, tots els meus somnis 

es farien realitat.” 

Albus Dumbledore, Harry Potter i les relíquies de la mort P.694-695 

El que torna a fer a en Harry i al lector, tot i saber que anys després va penedir-

se de la seva relació amb Grindelwald, plantejar-se la bondat del personatge. 

D’altra banda l’autora de la saga va afirmar posteriorment que Dumbledore 

estava enamorat del seu amic. El va justificar dient que el seu amor el va cegar 

respecte les idees del seu amic i va ser la gran tragèdia del personatge, ja que 

l’amor no era correspost i en Grindelwald només el va utilitzar pel seu poder. 

Malgrat tot, aquesta actitud d’en Dumbledore de veure i tancar els ulls podria 

portar-nos a pensar que Rowling va voler fer una referència clara als estats 

occidentals, com França i el Regne Unit, que veient els plans de Hitler van 

preferir la inacció i justificant-se dient que eren assumptes interns. Per exemple 

durant la invasió a Txecoslovàquia del 1936, que van deixar que s’incomplís 

l’ordenament europeu. Per a més inri, el periodista alemany Guido Knopp opina 

que al març del 1936 els britànics i els francesos podrien haver posat fre a 

Hitler i haver evitat la guerra. 

Aquest aspecte només s’intueix a les pel·lícules per la publicació d’una 

biografia del bruixot i els comentaris del seu germà Aberforth Dumbledore. Per 

tant podem dir que el director de Harry Potter i les relíquies de la mort - Part 1 i 

2, David Yates, no va incloure aquesta part de la trama aplicant el principi de 

funcionalitat i el de supremacia de la trama, que diuen que no podem incloure 

subtrames que resultin més interessants que la principal, i/o que es desviïn 

d’aquesta. 

4.5.4. No tot és el que sembla 

Un dels temes dels que més han parlat els fans de la saga des que va acabar i 

van llegir el final del personatge Severus Snape, ha estat el fet de que per a ser 

un Slytherin, amb la mala fama que tenen, era bo, o com a mínim més bo del 

que tothom imaginava per haver format part dels cavallers de la mort anys 
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enrere. D’altra banda trobem el cas contrari amb en Ben Babbaw, també 

conegut com Cuapelada o Scabbers, que tot i ser un Gryffindor i formar part 

dels Rondadors, és a dir, era amic d’en James Potter, en Remus Llopin i en 

Sirius Black, va acabar formant part dels cavallers de la mort i essent molt útil 

per a Voldemort a partir de Harry Potter i el calze de foc. Però això no 

encaixaria amb les característiques dels Gryffindor o dels Slytherin, ja que els 

Gryffindor són descrits com els que més valoren el coratge, la valentia i la 

determinació, i els Slytherin com la casa d’on més bruixots foscos surten, 

ambiciosos, astuts i amb ingeni. 

Sembla que una vegada més l’autora vol reflectir fets de la vida i la realitat a la 

saga. Com? Dient-nos que a tots llocs hi ha bones i males persones, el que 

torna a ser un missatge contra el racisme, l’exclusió per classe social, 

condicions de naixença o ideari. 

“[...] És quan triem, Harry, que mostrem com som realment, molt més 

que amb les nostres habilitats.” 

Albus Dumbledore, Harry Potter i la cambra secreta P. 352 

5. Canvis més importants a les pel·lícules 

5.1. Harry Potter i la pedra filosofal 

Peeves: Com ja hem dit abans es va prescindir del poltergeist que es 

dedicava a fer bromes pesades als estudiants des de la primera pel·lícula de la 

saga. Tot i que la idea era incloure’l encarnat pel còmic britànic Rik Mayall, 

Chris Columbus, el director de les dues primeres parts de la saga, va acabar 

optant per prescindir de les escenes al muntatge final. Molts fans consideren 

que la falta del personatge és un dels grans errors de les pel·lícules. Malgrat 

que si fem cas als principis de Jiménez, és normal que no s’afegís el 

personatge pels principis de funcionalitat i de condensació, que diuen que 

només hem d’incloure allò imprescindible per a entendre la història, i que el 

temps en pantalla és sagrat, pel que intentarem condensar tot allò que no tingui 

valor dramàtic. 
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En Neville tenia més protagonisme: Mentre que al llibre el coneixem al 

tren anant cap a Hogwarts, a la pel·lícula no és fins que ja som allà; també el 

podem veure amb el trio protagonista quan es troben amb el gos de tres caps i 

amb en Harry al bosc prohibit, mentre que a les pel·lícules no surt tant, 

probablement per no confondre a l’espectador i fer-li pensar que en Neville era 

un dels millors amics d’en Harry com en Ron o l’Hermione. Aquí estarien 

aplicant el principi de màxima utilització dels elements disponibles, on els 

protagonistes prenen encara més protagonisme. 

Més proves per arribar a la pedra filosofal: Una de les manques en 

pantalla que més va enutjar als fans, va ser la pista clau per a descobrir qui és 

el dolent de la primera part de la saga: la prova de les pocions. En aquesta 

prova l’Hermione fa ús de lògica fredament i acaba per aconseguir que en 

Harry arribi al final, el que dona al lector la pista de que l’Snape no era qui 

intentava fer-se amb la pedra filosofal. En aquest cas es suprimeix aquesta 

escena per tal de no donar pistes, i esperar a que el moment àlgid del drama 

sigui quan en Harry veu que és en Quirrell i no l’Snape qui l’espera al final. 

5.2. Harry Potter i la cambra secreta 

El passatge sinuós: Quan en Harry acaba per error a la botiga Borgin i 

Burke del passatge sinuós, conegut per ser un lloc de bruixots foscos, al llibre 

sens diu que allà hi havia en Draco Malfoy amb el seu pare. A la pel·lícula 

s’omet aquest detall, que és important a l’hora de desenvolupar la història i 

caràcter de la família Malfoy. 

Sospites sobre en Percy Weasley: Durant el segon volum de la saga el 

trio protagonista té sospites sobre en Percy, germà d’en Ron, ja que té 

comportaments estranys i arriben a pensar que potser ell era l’hereu 

d’Slytherin, i per tant, qui estava petrificant a diversos alumnes de l’escola. A la 

pel·lícula no sospitem de ningú; en un inici d’en Draco Malfoy, però de seguida 

sabem que ell no és. Aquesta omissió és un clar cas de principi de funcionalitat 

i de principi de supremacia de la trama, ja que les sospites sobre en Percy ens 

obligarien a explicar que el seu comportament era degut a la seva relació 

sentimental amb l’estudiant de Ravenclaw Penélope Clearwater, a qui es 

menciona al film en una ocasió. 
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Els llufa: En aquest llibre s’explica que l’Argos Filch, conserge de 

l’escola, és un llufa, és a dir, un nascut de bruixots sense poders màgics. Això 

s’omet als films el que pot portar a l’espectador a preguntar-se per què una 

persona sense poders treballa a Hogwarts. Podríem dir que això es deu a l’ús 

del principi de funcionalitat, ja que no és necessari per a la història. 

L’Hermione també pot ser rebel: Al llibre s’explica que per a fer la poció 

de la mutació es necessiten uns ingredients una mica especials, però no que és 

l’Hermione la que roba del rebost d’ingredients del professor Snape. Aquesta 

omissió es deu a l’aplicació del principi de condensació, però afecta al 

desenvolupament de la personalitat del personatge de l’Hermione. 

5.3. Harry Potter i el pres d’Azkaban 

Canvis estètics: Amb el canvi de director a la tercera part de la saga 

també van arribar canvis estètics. Alfonso Cuarón, nascut a Méxic, va voler 

donar un toc mexicà al film afegint calaveres de sucre a la botiga de 

llaminadures de Hogsmeade (01:00:55-01:01:05). D’altra banda també va fer 

més violent el pi cabaralla que a la pel·lícula només ataca quan els humans 

s’apropen, i al film, a part de servir-nos per a veure els canvis d’estació, també 

veiem que ataca als animals que se li apropen. 

Subtrama resumida: Si d’alguna cosa s’acusa a Cuarón amb el tracte de 

la pel·lícula, és de resumir molt la subtrama dels rondadors. Mentre que al llibre 

se’ns explica qui són i què feien, a la pel·lícula pràcticament no se’n parla i és 

l’espectador el que ha de donar per fet que el mapa de magatotis el van crear 

ells durant la seva estança a l’escola de màgia. Tampoc s’explica per què en 

Sirus va escapar d’Azkaban. Això torna a ser un clar exemple d’ús del principi 

de funcionalitat i de supremacia de la trama, ja que per explicar tots els detalls 

dels rondadors s’haurien necessitat molt minuts en pantalla que no aportaven 

res a la història principal, només a la caracterització dels personatges. 

El judici del Becbrau: Al llibre podem llegir com el trio protagonista ajuda 

al seu amic Hagrid a preparar-se pel judici del seu hipogrif. Això no s’explica a 

la pel·lícula i és important pel desenvolupament de la personalitat dels 

protagonistes, però sobretot el de l’Hermione, que comença a mostrar-nos la 
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seva preocupació per aquells rebutjats o desemparats per la societat quan els 

altres no ho fan. Però com que no era necessari per a entendre la història 

principal, s’omet posant en pràctica el principi de supremacia de la trama i el de 

funcionalitat. 

5.4. Harry Potter i el calze de foc 

Canvis estètics: Si els fans han comentat alguna cosa d’aquesta entrega 

és que podria dir-se Harry Potter i l’any que ningú es va tallar el cabell: veiem 

un canvi a l’estètica dels actors, veiem cabells més llargs en els nois i un ús 

més ampli de les túniques i l’uniforme de Hogwarts tornant a l’essència dels 

dos primers films de la saga dirigits per Chris Columbus. 

Els Dursley: La quarta entrega de la saga comença amb en Harry estant 

a casa dels Weasley. El llibre en canvi, comença amb en Harry a casa dels 

seus tiets i els Weasley el van a buscar, produint-se així una trobada entre els 

muggles i els bruixots no gaire amistosa i a la vegada còmica. Tornem a trobar-

nos amb un cas de principi de condensació i de funcionalitat, malgrat que 

hagués estat bé veure en pantalla al Senyor Weasley atravessant la paret del 

menjador dels Dursley. També s’entén que hagués estat una despesa en 

efectes especials inútil per a la història. 

La Winky i en Dobby: Al llibre en Dobby i la Winky formen gran part de la 

trama, però a la pel·lícula Mike Newell va optar per a substituir-los per altres 

personatges fent ús del principi de màxima utilització dels elements disponibles. 

En Dumbledore: Com ja hem dit abans la personalitat d’en Dumbledore 

en aquesta entrega ha estat comentada pels fans. A més a més Michael 

Gambon, qui interpreta el personatge, va dir que cap dels directors li va donar 

explicacions explícites, el que el va permetre crear-se ell mateix una versió del 

director de Hogwarts. 

Sirius Black: Durant el llibre en Sirius i en Harry estan en contacte 

constantment via carta, mentre que a la pel·lícula van preferir reduir la seva 

aparició a una escena (00:41:57-00:44:57) posant en pràctica el principi de 

condensació. 
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5.5. Harry Potter i l’orde del fènix 

Canvis estètics: Amb l’arribada de l’últim director, David Yates, es va 

acabar d’aconseguir una estètica. Alguns fans l’acusen d’haver modernitzat 

massa la posada en escena tenint en compte que la història es desenvolupa 

als anys 90; també va tornar a l’ús de la roba muggle prescindint en molts 

moments de l’uniforme de l’escola i de les túniques. 

La Winky i en Dobby: Com va fer Mike Newell, Yates va decidir 

prescindir dels elfs en aquesta entrega de la saga fent ús dels principis de 

supremacia de la trama i de funcionalitat. 

Sirius Black i el regal de Nadal: En Sirius tampoc surt gaire en aquest 

film, tot i que té més minuts en pantalla que a la quarta entrega de la saga. 

Però Yates no va tenir en compte les pel·lícules posteriors i va aplicar el principi 

de funcionalitat en un detall necessari: no s’explica que en Sirius va regalar a 

en Harry per Nadal un mirall telecomunicador, mirall que en canvi farà servir a 

l’última entrega de la saga. 

La profecia: A la cinquena pel·lícula per fi sabem que hi ha una profecia 

que diu com acabar amb en Voldemort. Al film donem per fet que va dedicada a 

en Harry fent ús del principi de funcionalitat, però al llibre sabem que podria 

haver estat per ell o per en Neville, qui acomplia les mateixes característiques. 

5.6. Harry Potter i el misteri del príncep 

El passat de Voldemort: Al llibre ens trobem amb diversos flashbacks 

que ens expliquen el passat d’en Voldemort i que ajuden a en Dumbledore i a 

en Harry a l’hora d’esbrinar com acabar amb els horricreus. A la pel·lícula en 

canvi, fent ús del principi de funcionalitat i de condensació, només podem 

gaudir de dos d’aquests flashbacks, que són els estrictament necessaris per a 

entendre la trama de la cinquena pel·lícula. 

Nimfadora Tonks: A la pel·lícula podem veure a la Luna Lovegood 

ajudant a en Harry en arribar amb el tren a Hogwarts, però al llibre és la 

Nimfadora qui l’ajuda i així és com podem veure que alguna cosa li passa. Al 

film fent ús del principi de funcionalitat i del principi de màxima utilització dels 
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elements disponibles s’omet aquesta escena i la història entre en Llopin i la 

Tonks. 

La mort de Dumbledore i la batalla posterior: Si una cosa va enfadar als 

fans va ser que es prescindís del funeral i enterrament d’en Dumbledore ja que 

consideraven que el personatge mereixia un final més digne. Però no és l’única 

escena que s’omet: tampoc veiem en pantalla la batalla que succeeix al mateix 

temps que mor, de fet a la pel·lícula sembla que el castell estigués buit i ningú 

no hagués sentit entrar als cavallers de la mort. 

Perquè príncep: Tant al llibre com a la pel·lícula acabem descobrint que 

el príncep mestís és l’Snape, però fent ús del principi de funcionalitat, a la gran 

pantalla no s’explica la relació entre la paraula príncep i el professor. 

5.7. Harry Potter i les relíquies de la mort 

Adéu Dursley: Al llibre podem llegir un comiat emotiu entre els cosins, 

però a la gran pantalla van decidir eliminar l’escena fent ús del principi de 

funcionalitat. 

R.A.B. i en Kreacher: Durant la sisena part sabem que un tal R.A.B. 

havia robat un dels horricreus de Voldemort i a la setena part sabem que és en 

Regulus Black. A la versió cinematogràfica se’ns explica això, però fent ús dels 

principis de funcionalitat i de condensació, no s’explica el per què ni la relació 

entre en Regulus, l’elf Kreacher i l’horricreu. 

La vareta invencible: Com a element sorpresa a la pel·lícula trobem que 

el final de la vareta és diferent al del llibre. Mentre que a la novel·la la vareta 

torna amb el seu amo, a la pel·lícula en Harry la trenca i la llença; el que podria 

ser una referència al final de La tempesta de Shakespeare on Prospero, el mag 

de la història, renuncia als seus poders dient explícitament que llençarà la 

vareta al fons del mar. 

Finalment podem dir que la pel·lícula que més coincidències manté amb la 

novel·la és Harry Potter i la pedra filosofal, probablement perquè és el més curt 

de la saga i la seva adaptació comptava amb la pressió afegida de ser el 

primer, i de tots els fans que dubtaven de la versió cinematogràfica. Per això 

Columbus no va voler variar gaire respecte el llibre. 



Harry Potter i l’adaptació: Relació entre les novel·les i les seves versions fílmiques 

Lúa Campos Domínguez 

47 
 

6. Conclusions 

Finalment després de la teoria sobre l’adaptació del llibre al cinema, la fantasia 

d’aventures i l’anàlisi comparativa dels diversos aspectes i personatges de la 

saga Harry Potter, podem concloure el que segueix. 

L’autora de la saga va voler representar el nostre món mitjançant la creació del 

món màgic, i ho fa d’una manera subtil aconseguint que nens i adults llegeixin 

una crítica social sense adonar-se’n. Ho hem vist amb els elfs i la seva 

esclavització i tracte per part dels bruixots i la seva normalització, perquè a 

excepció d’uns quants bruixots que, com l’Hermione, creuen en la igualtat entre 

races, la resta accepta la seva esclavitud sense objecció. La situació dels elfs 

és perfectament comparable a totes aquelles coses horribles que passen 

davant dels nostres ulls cada dia, com la situació dels refugiats sirians, i no fem 

res. Des de la meva opinió no penso que Rowling tingués present cap col·lectiu 

esclavitzat en concret, i trobo que tracta aquest aspecte de forma genèrica 

agrupant-los a tots. Tot i que cal dir que l’any 1993 va abolir-se l’Apartheid, 

moment el que l’autora encara estava gestant les bases de la saga. 

Alhora amb la situació d’en Remus Llopin que, com hem dit, l’autora volia fer 

una referència explícita als afectats pel V.I.H. i al rebuig que aquests patien, i 

pateixen encara, per una gran part de la societat malgrat que avui dia la 

malaltia estigui controlada a occident. 

També ho hem vist amb els diversos aspectes en comú que tenen en 

Voldemort i els cavallers de la mort amb l’ideari feixista, com dèiem nazis i Ku 

Klux Klan, i la seva idea de supremacia racial i discriminació per condicions de 

naixença, que avui dia podria ser comparable a la de la comunitat LGTBI+, que 

malgrat estigui força acceptat a occident, encara ens trobem amb rebuig públic 

i agressions físiques a un col·lectiu per raons de naixença. 

Pel que fa als gòblins la meva opinió és que representen a la comunitat jueva 

en molts aspectes, com ja hem dit, les seves característiques coincideixen amb 

els tòpics dels jueus tant físicament com en personalitat com històricament. 

Malgrat que com dèiem no tothom hi està d’acord, especialment els jueus, que 
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refusen acceptar-ho i apel·len les característiques dels gòblins a la tradició 

literària. 

De la comparació entre el tractament dels aspectes socials i polítics entre les 

novel·les i les versions cinematogràfiques, podem dir que als films aquests 

aspectes es tracten amb molt poca profunditat. Es solen simplificar a anècdotes 

donant així importància a altres aspectes de la trama com l’acció. El que remet 

a l’interès comercial, és a dir, al negoci i a la indústria cinematogràfica que com 

demostren els diversos principis esmentats al llarg del text, tenen com a finalitat 

acabar amb la profunditat de la història fent-la més rendible econòmicament, i 

això s’aconsegueix mitjançant l’espectacularitat dels efectes especials i fent 

que l’espectador ho tingui fàcil i no hagi de pensar més enllà. 

Igual com passa amb els aspectes polítics, els personatges principals també 

són tractats de manera simple i sense aprofundir en les arrels dels problemes o 

el per què de les personalitats. En ocasions observem que, per tal d’intensificar 

les escenes i donar-li així un to més dramàtic, els sentiments dels personatges 

són exagerats com hem dit amb la interpretació de Gambon a Harry Potter i el 

calze de foc o a Harry Potter i el pres d’Azkaban quan en Harry s’assabenta 

que Sirius Black és el seu padrí (01:06:33-01:07:10). 

Pel que fa a la història principal de l’heroi que es troba amb una aventura i un 

destí del qual no pot escapar, aquesta no canvia. Però si molts detalls que, 

donen forma al personatge, per la qual cosa el missatge final cap a l’espectador 

mai serà el mateix que pel lector. Per tant podem concloure que les versions 

cinematogràfiques per tal de donar prioritat a l’interès de rendibilitat econòmica, 

minimitzen el missatge polític i social fins a pràcticament fer-lo desaparèixer 

entre efectes especials, animals fantàstics, dracs, gegants i sortilegis que 

brillen a la gran pantalla. 
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7. Fitxa dels llibres7 

7.1. Harry Potter i la pedra filosofal 

Títol original Harry Potter and the philosopher 

stone 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 1997 

Llançament en 

català 

1999 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 

7.2. Harry Potter i la cambra secreta 

Títol original Harry Potter and the chamber of 

secrets 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 1998 

Llançament en 

català 

1999 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 

                                            
7
 Informació extreta de Harrypottercat.cat 
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7.3. Harry Potter i el pres d’Azkaban 

Títol original Harry Potter and the prisoner of 

Azkaban 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 1999 

Llançament en 

català 

2000 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 

7.4. Harry Potter i el calze de foc 

Títol original Harry Potter and the goblet of fire 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 2000 

Llançament en 

català 

2001 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 
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7.5. Harry Potter i l’orde del fènix 

Títol original Harry Potter and the order of the 

phoenix 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 2003 

Llançament en 

català 

2004 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 

7.6. Harry Potter i el misteri del príncep 

Títol original Harry Potter and the half-blood prince 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 2005 

Llançament en 

català 

2006 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 
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7.7. Harry Potter i les relíquies de la mort 

Títol original Harry Potter and the deathly hallows 

 

Autora J.K. Rowling 

Llançament 2007 

Llançament en 

català 

2008 

Editorial original Bloomsbury 

Editorial 

catalana 

Empúries 

8. Fitxa tècnica de les pel·lícules8 

8.1. Harry Potter i la pedra filosofal 

Títol original Harry Potter and the 

philosopher’s stone 

 

Any 2001 

Director Chris Columbus 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 152 minuts 

Pressupost 125.000.000 USD 

Productora Heyday films, 1492 Pictures i 

Warner Bros. Pictures 

                                            
8
 Informació extreta del portal filmaffinity.com 
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Repartiment Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 

Emma Watson, Robbie Coltrane, 

Richard Harris, Maggie Smith, 

Alan Rickman, Richard Griffiths, 

Tom Felton, Ian Hart, John Hurt, 

Harry Melling, John Cleese, 

Matthew Lewis, Warwick Davis, 

David Bradley, Fiona Shaw, Sean 

Biggerstaff, Devon Murray, Alfie 

Enoch, Zoë Wanamaker, James 

Phelps, Oliver Phelps, Julie 

Walters 

8.2. Harry Potter i la cambra secreta 

Títol original Harry Potter and the chamber of 

secrets 

 

Any 2002 

Director Chris Columbus 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 154 minuts 

Pressupost 100.000.000 USD 

Productora Heyday films, 1492 Pictures i 

Warner Bros. Pictures 

Repartiment Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 

Emma Watson, Kenneth 

Branagh, Richard Harris, Maggie 

Smith, Alan Rickman, Julie 

Walters, Mark Williams, Robbie 
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Coltrane, Tom Felton, Bonnie 

Wright, Jason Isaacs, Shirley 

Henderson, Miriam Margolyes, 

Christian Coulson, Richard 

Griffiths, Fiona Shaw, David 

Bradley, Matthew Lewis, John 

Cleese, Robert Hardy, Warwick 

Davis, Gemma Jones, Harry 

Melling, James Phelps, Oliver 

Phelps 

8.3. Harry Potter i el pres d’Azkaban 

Títol original Harry Potter and the prisoner of 

Azkaban 

 

Any 2004 

Director Alfonso Cuarón 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 137 minuts 

Pressupost 130.000.000 USD 

Productora Heyday films, 1492 Pictures i 

Warner Bros. Pictures 

Repartiment Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 

Emma Watson, David Thewlis, 

Michael Gambon, Robbie 

Coltrane, Alan Rickman, Gary 

Oldman, Tom Felton, Timothy 

Spall, Emma Thompson, Maggie 

Smith, Pam Ferris, Mark Williams, 

Richard Griffiths, Robert Hardy, 



Harry Potter i l’adaptació: Relació entre les novel·les i les seves versions fílmiques 

Lúa Campos Domínguez 

55 
 

Matthew Lewis, Lee Ingleby, 

Dawn French, Julie Christie, 

Fiona Shaw, Oliver Phelps, 

James Phelps, Devon Murray 

8.4. Harry Potter i el calze de foc 

Títol original Harry Potter and the goblet of fire 

 

Any 2005 

Director Mike Newell 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 157 minuts 

Pressupost 150.000.000 USD 

Productora Warner Bros. Pictures 

Repartiment Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 

Emma Watson, Robbie Coltrane, 

Michael Gambon, Alan Rickman, 

Ralph Fiennes, Tom Felton, 

Miranda Richardson, Brendan 

Gleeson, Gary Oldman, Maggie 

Smith, Jason Isaacs, Shefali 

Chowdhury, Afshan Azad, 

Angelica Mandy, Robert 

Pattinson, David Tennant, Bonnie 

Wright, Matthew Lewis, Stanislav 

Ianevski, Clémence Poésy, David 

Bradley, Devon Murray, Mark 

Williams, Timothy Spall, James 

Phelps, Oliver Phelps, Robert 

Hardy, Katie Leung, Warwick 
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Davis, Alfie Enoch, Jamie 

Waylett, Josh Herdman, Shirley 

Henderson, Roger Lloyd-Pack, 

Adrian Rawlins, Geraldine 

Somerville, Frances de la Tour, 

Predrag Bjelac, Eric Sykes 

8.5. Harry Potter i l’orde del fènix 

Títol original Harry Potter and the order of 

phoenix 

 

Any 2007 

Director David Yates 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 138 minuts 

Pressupost 150.000.000 USD 

Productora Warner Bros. Pictures 

Repartiment Daniel Radcliffe, Emma Watson, 

Rupert Grint, Imelda Staunton, 

Gary Oldman, Michael Gambon, 

Matthew Lewis, Alan Rickman, 

Tom Felton, Ralph Fiennes, 

Jason Isaacs, Helena Bonham 

Carter, Robbie Coltrane, Brendan 

Gleeson, Richard Griffiths, Fiona 

Shaw, Maggie Smith, David 

Thewlis, Emma Thompson, Julie 

Walters, Natalia Tena, Evanna 

Lynch, Bonnie Wright, David 

Bradley, Katie Leung, Warwick 



Harry Potter i l’adaptació: Relació entre les novel·les i les seves versions fílmiques 

Lúa Campos Domínguez 

57 
 

Davis, Mark Williams, James 

Phelps, Oliver Phelps, Afshan 

Azad, Shefali Chowdhury, Robert 

Hardy, Chris Rankin, Timothy 

Bateson, Robert Pattinson 

 

8.6. Harry Potter i el misteri del príncep 

Títol original Harry Potter and the half-blood 

prince 

 

Any 2009 

Director David Yates 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 153 minuts 

Pressupost 250.000.000 USD 

Productora Warner Bros. Pictures, Heyday 

films 

Repartiment Daniel Radcliffe, Emma Watson, 

Rupert Grint, Michael Gambon, 

Jim Broadbent, Alan Rickman, 

Tom Felton, Maggie Smith, 

Robbie Coltrane, Bonnie Wright, 

Jessie Cave, Helena Bonham 

Carter, Evanna Lynch, Helen 

McCrory, Mark Williams, Julie 

Walters, David Thewlis, Natalia 

Tena, Warwick Davis, David 

Bradley, Matthew Lewis, Dave 

Legeno, Oliver Phelps, James 
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Phelps, Freddie Stroma, Frank 

Dillane 

8.7. Harry Potter i les relíquies de la mort part I 

Títol original Harry Potter and the deathly 

hallows part I 

 

Any 2010 

Director David Yates 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 146 minuts 

Pressupost 250.000.000 USD 

Productora Warner Bros. Pictures, Heyday 

films 

Repartiment Daniel Radcliffe, Emma Watson, 

Rupert Grint, Alan Rickman, 

Ralph Fiennes, Bill Nighy, Helena 

Bonham Carter, Rhys Ifans, 

Michael Gambon, Jason Isaacs, 

Brendan Gleeson, David Thewlis, 

James Phelps, Oliver Phelps, 

Julie Walters, Robbie Coltrane, 

Helen McCrory, John Hurt, 

Natalia Tena, Imelda Staunton, 

Miranda Richardson, Domhnall 

Gleeson, Jamie Campbell Bower, 

Richard Griffiths, Fiona Shaw, 

Timothy Spall, Mark Williams, 

Bonnie Wright, Matthew Lewis, 

Tom Felton, Evanna Lynch, 
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Warwick Davis, Michelle Fairley, 

Clémence Poésy, Peter Mullan 

8.8. Harry Potter i les relíquies de la mort part II 

Títol original Harry Potter and the deathly 

hallows part II 

 

Any 2011 

Director David Yates 

Guió Steve Kloves 

País Regne Unit i Estats Units 

Durada 130 minuts 

Pressupost 250.000.000 USD (Compartit 

amb la part I) 

Productora Warner Bros. Pictures, Heyday 

films 

Repartiment Daniel Radcliffe, Emma Watson, 

Rupert Grint, Alan Rickman, 

Ralph Fiennes, Helena Bonham 

Carter, Michael Gambon, Jason 

Isaacs, Maggie Smith, David 

Thewlis, Julie Walters, Robbie 

Coltrane, Gary Oldman, Kelly 

Macdonald, Helen McCrory, John 

Hurt, Natalia Tena, Ciarán Hinds, 

Jim Broadbent, Emma 

Thompson, Bonnie Wright, 

Matthew Lewis, Tom Felton, 

Evanna Lynch, Warwick Davis, 

Clémence Poésy, Miriam 

Margolyes, Gemma Jones, David 
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Bradley, Geraldine Somerville, 

Adrian Rawlins, George Harris, 

James Phelps, Oliver Phelps, 

Mark Williams, Jessie Cave, 

Katie Leung, Devon Murray, 

Afshan Azad, Sean Biggerstaff, 

Dave Legeno, Domhnall Gleeson, 

Chris Rankin, Nick Moran 
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