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Sebastià Alzamora, Història
vertadera del peix Nicolau.

Mobil Books.

Barcelona, 2003.

T ercer any en què els or-
ganitzadors del Saló
Nàutic encarreguen una

narració de temàtica marine-
ra per publicar-la en versió bi-
lingüe (català i castellà). El
poeta i novel·lista Sebastià Al-
zamora ha estat precedit per
Ada Castells i Jordi Llavina.

Pasqual Maragall,
El canvi que Catalunya necessita.

Edicions 62.

Barcelona, 2003.

E n plena voràgine electo-
ral, aquest hauria de ser
un bon moment per lle-

gir les propostes de canvi i les
alternatives polítiques que
Pasqual Maragall ha concen-
trat en 78 pàgines que han
estat prologades per Juan José
López Burniol.

George Steiner,
Lenguaje y silencio.

Gedisa. Barcelona, 2003.

R eedició en versió com-
pleta i revisada d’aques-
ta obra del professor Ge-

orge Steiner (París, 1929), en
què segueix i analitza la his-
tòria del llenguatge des de la
Grècia clàssica i l’Edad Mitja-
na fins a la dècada dels 80,
passant per Shakespeare, Kaf-
ka, Mann i Beckett.

Joan Gelabert,
Tankas i haikús del bon amor.

El Gall Editor.

Pollença, 2003.

T ercer volum de la col-
lecció Trucs i Baldufes. El
poeta Joan Gelabert ha

triat per expressar-se la breve-
tat i concisió de les antigues
formes poètiques japoneses
tanka (de 31 síl·labes dividides:
5-7-5-7-7) i haiku (de 17 síl·la-
bes i dividit en 5-7-5).

François Lelord, El viatge
d’Hector o la recerca de la

felicitat. Traducció de Carles
Sans. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

E l psiquiatre francès Le-
lord ens ofereix, amb
sentit de l’humor, mo-

tius per ser feliços a través del
viatge iniciàtic d’Hector, un
psiquiatre que volta món a la
recerca de la felicitat per als
seus pacients.

Una radiografia social de la
llengua catalana, editat per

Anna Domingo. Cossetània

Edicions i Generalitat de

Catalunya. Valls, 2003.

R ecull dels textos de les
Jornades sobre la Llen-
gua a les Comarques de

Tarragona que van tenir lloc a
finals de novembre del 2002.
Balanç dels canvis que han
afectat la situació social del
català en els últims 10 anys.

Anna Tortajada i Natza
Farré, Per fi, Brasil. Rosa dels

Vents. Barcelona, 2003.

A ssaig que recull les im-
pressions de les seves
autores després de viat-

jar pel país de Lula i entrevis-
tar-se tant amb membres del
gabinet del nou president
com amb la gent del carrer.
Un llibre fascinant que con-
firma les esperances que s’han
dipositat en Lula.

Josep-Lluís Carod-Rovira,
La nova Catalunya. Edicions

62. Barcelona, 2003.

C om en el cas del llibre de
Maragall, aquí tenim
l’oportuna publicació de

les intencions polítiques del
líder d’Esquerra Republicana.
El pròleg és de Francesc Can-
del i l’epíleg de Xavier Rubert
de Ventós. Carod-Rovira ha di-
vidit el seu assaig en catorze
capítols temàtics.

Joan Miralles, Estudis
d’onomàstica. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

M iralles ens ofereix tre-
balls d’onomàstica ela-
borats des del 1980

fins al 1997, centrats en l’an-
troponímia a les llistes de
mallorquins del segle XIV que
encara es conserven. Aquestes
llistes eren per a efectes mili-
tars o fiscals.
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Un mapa de ficció que ha dibuixat el fill de Tolkien

N O V E T A T E D I T O R I A L D E T O L K I E N

A la introducció, després de re-
conèixer que el seu pare “espe-
cialment crític i exigent amb la
seva feina, ni en somnis hauria
permès que es publiquessin ni
tan sols les narracions més
completes d’aquest llibre sense
treballar-les molt més”, Tolkien
Jr. deixa molt clar que no és
més que “una col·lecció d’es-
crits, dispars en la forma, en la
intenció, en l’acabament i en la
data de composició” i que “una
gran part del llibre serà poc sa-
tisfactòria per als lectors d’El
senyor dels anells, als quals, con-
vençuts que l’estructura histò-
rica de la Terra Mitjana és un
mitjà i no un fi, el mode de
narració i no el seu objectiu, no
els interessarà saber com esta-
ven organitzats els Genets de la
Marca de Ròhan, i deixarien els
Homes Salvatges del Bosc de
Drúadan tranquil·lament allí
on eren”. Davant d’això, s’im-
posa una pregunta: Per què,
doncs, publicar aquests Contes
Inacabats? I, encara més, per què
gastar-se uns diners per com-
prar-lo i un temps per llegir-lo
si no n’obtindrem més que sa-
tisfer curiositats com saber el
nom del cap dels espectres de
l’anell a qui Frodo i els seus
companys van veure la nit dels
fets de la barca de Vilabor?
Doncs justament per això.

Igual que molts admiradors
d’El senyor dels anells en particu-
lar i del món tolkienià en ge-
neral s’han empassat, amb vo-
racitat de saber més coses, els
apèndixs que l’autor va publi-
car a la seva obra, o han acudit
a obres complementàries –com
ara l’esmentada guia de Foster
o Journeys of Frodo, de Barbara
Strachey, un atles de tots els mo-
viments dels personatges d’El se-
nyor dels anells–, ara faran el
mateix amb aquest volum,
moguts per l’esperança d’obte-
nir noves notícies. I això Chris-
topher Tolkien ho sap perfec-
tament. Per això centra les pe-
ces que ha seleccionat en el
context biogràfic del seu pare,
ofereix informacions sobre
quan, com, etc., va escriure ca-
da peça (algunes es podrien tit-
llar de reservades a summes sacer-
dots del culte a Tolkien, com ara on
i quan va aparèixer per primer
cop el títol El Silmaríl·lion) i dóna
les raons que l’han mogut a
incloure-hi peces que no esta-
ven en condicions de ser publi-

cades (com el fragment sobre
Aldarion i Erendis).

Què trobarà el lector en
aquests Contes Inacabats? Doncs
un compendi de textos referits
a les tres edats de la Terra Mit-
jana (cadascun dels quals es pot
relacionar amb situacions i
personatges del Silmaríl·lion i El
senyor dels anells), com la història
de l’estada de Tuor a Gòndolin,
la dels fills d’en Hurin i la de
Galàdriel i Céleborn. També
noves notícies sobre Númenor
(la descripció de l’illa i el regis-
tre dels reis); una narració so-
bre el desastre dels Camps Lli-
rials; informacions sobre la
història antiga de Góndor i Rò-
han; un relat d’en Gàndalf que
evidencia les connexions entre
El hòbbit i El senyor dels anells (eli-
minat pel mateix Tolkien per
alleugerir el llibre, tot i que en
parla breuement a l’apèndix A)
i diversos escrits redactats amb
posterioritat a la publicació d’El
senyor dels anells. Amb un relat
sobre els Drúedain de Beleríand
(extret per Tolkien Jr. d’un llarg
assaig sobre les interrelacions
dels llenguatges de la Terra
Mitjana) i dos petits assajos (so-
bre els Istari, els mags, i els Pa-
lantiri, les pedres per comuni-
car-se) s’acaba un volum que
inclou un mapa de la Terra
Mitjana (dibuixat per Tolkien
Jr. seguint escrupolosament les

instruccions del seu pare), un
valuós corpus de notes al final
de cada capítol i un índex de
noms que també s’agraeix força
(per molt que coneguem l’obra
de Tolkien, ens acabem ofegant
en aquest oceà de noms). Dit
això només queda afegir que ja
comença a ser una veritat uni-
versalment reconeguda que
l’obra de Tolkien no admet
mitges tintes: o entusiasma el
lector o la rebutja de tot cor.
Després d’El hòbbit (La Magrana),
El senyor dels anells (Vicens Vives),
El Silmaríl·lion (Edhasa), Roveran-
dom (Empúries), El ferrer de Wo-
oton Major / La fulla d’en Niggle i
Gil, el pagès de Ham (Proa), el
lector català té una nova opor-
tunitat d’inserir-se en un dels
dos bàndols amb aquests Contes
Inacabats de Númenor i la Terra
Mitjana.

J.R.R. Tolkien, Contes Inacabats
de Númenor i la Terra Mitjana.
Traducció de Dolors Udina.

Proa. Barcelona, 2003.


