
Número 13, abril de 2007.

Cultura

J.R.R. Tolkien

John  Ronald  Reuel  Tolkien,  filòleg  i  novel·lista 
anglès,  va  néixer  a  Sud-àfrica el  3  de  gener de 
1892. Morí a Anglaterra, el 2 de setembre de 1973.

L'any  1895 la  família 
Tolkien  es  separà  per 
problemes  de  salut  del 
mateix John. El seu pare 
Arthur  Reuel  Tolkien  es 
quedà  a  Sudàfrica, 
mentre que la seva mare 
Mabel, el seu germà i el 
propi  John  marxaren  a 
viure  a  Anglaterra.  Allà 
transcorregué  la  seva 
infantesa.  Alguns 
estudiosos  de  la  seva 
obra volen veure en els móns obscurs de l'obra de 
Tolkien, el reflex d'aquella ciutat grisa i fosca on el 
jove  Tolkien  va  viure,  mentre  que  el  mateix 
escriptor reconeix que l'entorn agrícola inspirà les 
descripcions d'altres móns com  La Comarca de  El 
Hòbbit i El Senyor dels Anells.  

El  1904, quan John R.R. Tolkien tenia 12 anys, la 
seva mare morí. Inicià els seus estudis superiors al 
Exeter  College d'Oxford, però abans  d'acabar-los, 
esclatà la Primera Guerra Mundial i Tolkien s'allistà 
al  Cos  de Fusellers  de Lancashire a  l'edat  de 23 
anys. L'any 1916 es casà amb Edith Bratt. En acabar 
la  guerra,  tornà  a  reemprendre  els  estudis  de 
filologia i es llicencià l'any  1919. A partir de  1920 
començà  la  seva  carrera  com  a  professor  a  la 
Universitat  de  Leeds,  primer  com  a  adjunt  en 
literatura anglesa i més endavant com a professor 
de llengua anglesa. L'any 1925 deixà la Universitat 
de  Leeds per  ocupar  la  plaça  de  professor 
d'anglosaxó al Pembroke College d'Oxford durant 20 
anys, després dels quals, esdevingué professor de 
literatura  i  llengua  anglesa  al  Merton  College 
d'Oxford, on es jubilà l'any  1959. A la seva mort, 
l'any  1973, fou enterrat a  Oxford, al costat de la 
seva dona. Sobre la tomba es llegeix una inscripció 
amb els  noms  Beren i  Luthien,  els  protagonistes 
d'una de les històries romàntiques més remarcables 
escrites per Tolkien en el marc de la Terra Mitjana, 
la seva més gran creació literària.

 Silmarillion
Silmarillion narra  la  història  de  la  Primera  Edat, 
l'antic drama del que parlen els personatges de El  
Senyor del Anells, alguns dels quals participen com 
Elrond i Galadriel.

Els tres Silmarils són gemmes creades per Fëanor, 
el més dotat dels Elfs, que contenien la Llum dels 
dos arbres de Valinor, abans que els arbres fossin 
destruïts per Morgoth, el primer Senyor obscur. Fins 
la  immaculada  Llum  de  Valinor  vivia  sol  en  els 
Silmarils, però Morgoth s'apoderà  d' ells, i els va 
enfilar a la seva corona, guardada en la fortalesa 
impenetrable  d'  Angband  en  el  nord  de  la  Terra 
Mitjana.

En aquest volum s'hi inclouen altres obres curtes, 
com l' Ainulindalë o la Música dels Ainur, la creació 
mítica  del  món,  i  el  Valaquenta,  sobre  la 
naturalesa i  el  poder dels  déus. A  Silmarillion el 
segueix  l'Akallabeth,  llibre que torna  a  narrar  la 
caiguda del regne de Númenor al final de la Segona 
Edat, i per últim la història dels Anells del Poder, 
el tema de la qual reapareix a El Senyor dels Anells  
en la perspectiva més amplia del Silmarillion.

Silmarillion no  és  una  novel·la  ,  ni  un  conte  de 
fades, ni una història fictícia. Podria definir-se com 
una  obra  d'imaginació  inspirada,  una  visió 
ombrívola  llegendària  mítica,  de  l'inacabable 
conflicte entre el desig de poder i la capacitat de 
crear.

Una obra molt interessant i un pèl difícil d'entendre 
però  recomanable per a tothom.
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