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Els seguidors de Tolkien ja tenen un altre llibre d’aquest autor de culte

N O V E T A T E D I T O R I A L D E L ’ A U T O R D ’ ‘ E L S E N Y O R D E L S A N E L L S ’

Nou escorcoll dels calaixos
del mestre Tolkien

A L B A A L S I N A

Proa ha publicat el llibre de

Tolkien ‘Contes Inacabats de

Númenor i la Terra Mitjana’,

que mostra nous aspectes del

món que va crear l’autor de

les famoses ‘El senyor dels

anells’ i ‘El hòbbit’

Q
uan l’estiu del
1928, entre correc-
ció i correcció, el
professor J.R.R. Tol-
kien va gargotejar
en un paper “En un

forat a terra vivia un hòbbit” va
fer el primer pas cap a la cons-
trucció d’un món fantàstic que,
a partir dels anys 60, fascinaria
petits i grans. I això que, en el
moment de la seva publicació,
el 1954, El senyor dels anells va
passar més aviat desapercebut,
però la devoció –per no dir
idolatria– de les comunitats
hippies pel llibre va donar l’em-
penta decisiva perquè es con-
vertís en el preferit d’un ampli
col·lectiu de lectors (el 1997 es
va situar al capdavant de diver-
ses enquestes que preguntaven
als lectors britànics pels 5 mi-
llors llibres del segle). I així fins
als nostres dies, quan la seva
popularitat s’ha vist augmen-
tada fins a nivells estratosfèrics
gràcies a la pel·lícula de Peter
Jackson, un neozelandès pan-
xacontent que no es va arron-
sar davant els diners i l’esforç
que costaria posar en imatges
la complicada peripècia de Fro-
do Saquet, el fidel Sam i la resta
d’integrants d’un món imagi-
nari amb molta retirada a una
Edat Mitjana humana bastida
en clau fantasiosa.

Efectivament, si a aquestes
alçades del nou mil·lenni algú
no sap qui són en Frodo, en
Gàndalf, l’Àragorn, en Sauron,
la Galàdriel o l’Elrond, és que
no és d’aquest planeta (i si ho
és, deu viure en un forat a terra,
com aquell primer hòbbit).
Perquè el que no se li pot negar
a la iniciativa de Peter Jackson
és la seva impagable contribu-
ció a posar a les tauletes de nit
de tot el món els volums d’El
senyor dels anells, i aconseguir
que el lector reaci o díscol, que
havia resistit la pressió per lle-
gir-se’l, finalment hagi acabat
fullejant-lo o empassant-se’l
sense alè de principi a fi. A fi-
nals dels anys 70 hi va haver
una altra adaptació de l’obra de
Tolkien al cinema –de dibuixos
animats i firmada per Ralph

Bakshi– que, tot i atrapar nous
estols de lectors, no va tenir la
capacitat de convocatòria i
atracció que han tingut les du-
es pel·lícules estrenades per
Jackson (la pròxima arriba a les
pantalles el 17 de desembre).
Qui de vostès no coneix algú
que ha comprat el llibre per als
fills, nebots, cosins, afillats o el
nen d’aquella veïna tan simpà-
tica del davant? Només cal fer
un cop d’ull a les xifres de ven-
des (han pujat extraordinària-
ment arran de l’aparició del
film) per adonar-se’n.

Però no només de nouvinguts
viu la fama Tolkien. De fet, els
grans admiradors de les histò-
ries del mestre fabulador no
pertanyen a la tongada de lec-
tors provinents de les fileres del
cinema, sinó que són tolkienians
de tota la vida. Sobretot aquells
que, a base d’aprendre’s les
llengües inventades per Tolki-
en, de ser capaços de repetir
paràgrafs sencers de l’obra i
d’explicar fins i tot situacions
rastrejades en els apèndixs o en
altres obres escrites per estudi-
osos i apassionats d’El senyor dels
anells, s’han convertit en una
mena de defensors a ultrança
de les paraules, accions i mis-
satges de mestre Tolkien (i han
demostrat tenir un gran poder:
davant d’alguns rumors que
apuntaven que Jackson s’havia
pres certes llibertats amb l’ori-
ginal, van posar en marxa una
maquinària de pressions, quei-
xes i amenaces que no van
aturar fins a assegurar-se que
no cometia cap sacrilegi, no
s’apartava del camí correcte, i
que, amb els seus coneixe-
ments sobre hòbbits, elfs i orcs,
estava perfectament capacitat
per portar la cinematogràfica
nau tolkieniana a bon port).

CROADA TOLKIENIANA
Potser atiada per la demanda
dels mateixos col·lectius d’ado-
radors, o potser per l’encapar-
rada resistència –fins i tot re-
buig obert– que l’obra de Tol-
kien ha generat des de la seva
publicació en les fileres de crí-
tics i periodistes (la gran majo-

ria va rebre com una autèntica
catàstrofe el primer lloc atorgat
pels lectors a l’obra en les en-
questes del 1997), ha sorgit
també una ingent quantitat de
literatura dedicada a estudiar i
disseccionar la figura i l’obra
del professor d’Oxford. Entre
els títols d’aquesta croada tolkie-
niana n’hi ha per a tots els gus-
tos: des de volums animats pels
objectius més peregrins –com
Tolkien’s World, en què Randel
Helms aplica l’anàlisi freudiana
als personatges i temes d’El se-
nyor dels anells–, fins als que
aprofundeixen en la vida i fets
de Tolkien –com la biografia
oficial, signada per Humphrey
Carpenter (J.R.R. Tolkien: una bio-
grafía, ed. Minotauro) i la de
Daniel Grotta (J.R.R. Tolkien. El
arquitecto de la Tierra Media, ed.
Andrés Bello)–, passant pels
que es presenten com a volums
de suport, amb informació
complementària o aclaridora
–com el que firma Robert Fos-
ter (Guía completa de la Tierra
Media, ed. Minotauro), indis-
pensable tant per a estudiosos

com per a admiradors afamats
d’informació– o, encara, els
que s’ocupen de temes concrets
–com La lengua de los elfos, que
Luis González Baixauli va pu-
blicar a Minotauro, l’editorial
espanyola que presenta el catà-
leg més complet d’obres de i
sobre Tolkien traduïdes al cas-
tellà (ampliat el juny passat
amb la sortida de J.R.R. Tolkien.
Autor del siglo, en què Tom
Shippey ofereix les claus per
comprendre la gran populari-
tat de l’obra tolkieniana).

ESCORCOLL DE CALAIXOS
De manera paral·lela i tenint en
compte que Tolkien només va
publicar en vida tres obres –El
hòbbit (1937), Gil, el pagès de Ham
(1949) i El senyor dels anells
(1954-55)–, amb posterioritat a
la mort del professor d’Oxford
(1973), el seu fill Christopher va
iniciar un meticulós i progres-
siu escorcoll dels calaixos del
mestre i va treure a la llum
obres menors –com ara Rove-
random (1992, en anglès, i 1998,
en català), rebutjada el 1936

pels editors que volien una
continuació d’El hòbbit– o ina-
cabades, com El Silmaríl·lion
(1977, en anglès, i 1991, en ca-
talà) i els Contes inacabats de Nú-
menor i la Terra Mitjana (1980, en
anglès, i 2003, en català).

Si fem cas del mateix Chris-
topher Tolkien, el primer que
s’ha de dir d’aquests Contes Ina-
cabats és que hi va haver de na-
vegar per un ampli mar de
versions i fragments, una cosa
semblant a la que es va trobar
quan es va enfrontar a la pu-
blicació d’El Silmaríl·lion. Tot i
això, en el cas dels Contes, Tol-
kien Jr. ha corregit una man-
cança important de l’edició d’El
Silmaríl·lion: hi presenta un cor-
pus de notes del seu treball so-
bre el material del seu pare que
no només donen informacions
suplementàries de molts pas-
satges sinó que també assaben-
ten el lector dels motius que, en
cas d’haver-hi diversos
fragments d’un mateix episodi,
l’han decantat a triar-ne un i
rebutjar els altres.


