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Des d’Homer, l’èpica del “viatge” com 
a procés iniciàtic d’uns personatges 
que són cridats a una “missió” essen-

cial per a la salvació del poble, travessa 
tota la literatura occidental. Virgili, el Dant, 
Goethe o Joyce, beuen d’aquesta estruc-
tura formal de l’“itinerari” interior i exterior, 
malgrat ja faci temps que hagin desapare-
gut de la fe les figures dels déus del món 
homèric. La trilogia èpica de El Senyor dels 
Anells (1954-1955), de l’escriptor anglès 
d’origen sudafricà i professor d’anglosaxó 
i de llengua i literatura anglesa a Oxford, 
John R. R. Tolkien (1892-1973), és un 
bell testimoni d’aquesta tradició en clau 
de literatura fantàstica. No endebades, 
Tolkien, amb alguns bons amics com ara 
C. S. Lewis (el qual li dedicà L’estratègia 
del dimoni), formà part del cèlebre grup de 
professors anomenat The Inklings, lliurats 
al conreu de la literatura de ficció. 

I. La Comunitat de l’Anell
El primer llibre de la primera part de la 

trilogia, La Comunitat de l’Anell, dibuixa 
ja una profunda suggestió: la urgència de 
Frodo (com ja l’ha experimentada el seu 
oncle Bilbo) de renunciar a la comoditat 
i a la segura tranquil·litat de la Comarca, 
per tal de llançar-se a l’aventura inquieta 
de la vida. I, amb tot, cap episodi del seu 
viatge podrà eliminar alhora l’íntima nos-
tàlgia del paradís ¿perdut?, al qual, en el 
fons, no deixa de retornar mai. Com un 
camí d’aprenentatge penós però ric, es 
perfila la seva recerca del bé, tant de la 
seva defensa com de la seva conquesta. 
Fins que, a la fi, aquesta recerca esforçada 
de Frodo es transformarà paradoxalment 
en “acollida” agraïda del bé que el ve a 
buscar a ell mateix. Es pensava estar per-

seguint el bé, i resulta que, en la mesura 
que va acceptant la seva missió i es deixa 
modelar per ella, és ell mateix el perseguit 
per la bondat, la veritat i la bellesa. Així 
com el rei Artur, quan encara era príncep, 
s’ha hagut d’escoltar del mag Merlí que, 
per ser rei, “no ha de fer res”, així també 
Frodo ha d’aprendre, gràcies a la saviesa 
de Gàndalf, que l’únic que s’espera d’ell és 
que resti disponible i “deixi” que s’acom-
pleixi lliurement el seu destí.

En aquest camí ascètic, la “llibertat” de 
Tom Bombadil (el “primer”) és una referèn-
cia fonamental: els hobbits són sorpresos 
per la joia i pel cant de Tom, que no coneix 
la por. Els seus ulls, il·luminats per una llum 
misteriosa, veuen l’invisible, el fons del cor, 
i l’anell no li pot fer cap mal. Amb Tom, 
Frodo madurarà i aprendrà a dominar-se i 
a lluitar contra el mal amb el bé. La fidelitat 
i el servei de Trancos, i la tendra dolcesa 
musical de Baia d’Or, acompanyen l’am-
bient d’amistat amb uns moments privile-
giats: els “àpàts”, a voltes un aliment fru-
gal, on es fa present el compartir simple i 
nòmada, i d’on brolla la força i la unitat de 
la Companyia per al combat.

Però, ¿quina és la missió? De moment, 
Frodo només sap que el seu veritable com-
bat rau en la renúncia a l’ús de l’anell del 
qual es portador: lluitar contra la por per 
no ser dominat pel mal (“l’enemic, fosc i 
negre”); lluita per no evadir-se ni fugir de 
la realitat, per no emmascarar la veritat; i 
lluita per renunciar als mitjans extraordina-
ris i malèvols (rebutjar la temptació d’usar 
l’anell contra l’anell), puix només la feblesa 
impotent rep el do de la força de la llum i 
del bé per combatre amb humilitat contra 
la omnipotència del mal. L’anell és la libido 
dominandi agustiniana, l’ambició de poder, 
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que Tolkien podia haver trobat fàcilment a 
El cant dels Nibelungs, musicat més tard 
per Wagner. Però també és probable que 
Tolkien, de bona formació clàssica, s’hagi 
inspirat directament en el passatge de 
l’anell de Giges, de Els treballs i els dies, 
d’Hesíode, on un pastor troba un poderós 
anell que el fa invisible quan el fa girar en 
el seu dit, i el porta a cometre impunement 
els crims més horribles, com seduir la 
reina, donar mort al rei i prendre-li el tron. 
L’anell, en fi, com la Creu, és el dipositari 
de tot el mal del món. ¿Qui podrà carre-
gar amb ell, baixar als inferns i destruir-lo? 
Només la innocència i la petitesa dels hob-
bits serà trobada digna d’aquesta missió 
que els sobrepassa absolutament.

En el llibre segon d’aquesta primera 
part, convergeixen ja els principals eixos  
de la trilogia. El “Concili” és fonamental per 
a la seva comprensió: l’aventura de Frodo 
és un procés iniciàtic on s’anirà revelant 
el misteri de l’autèntica saviesa. És aque-
lla saviesa que ja era al paradís primigeni 
(del qual la “Comarca” és només un pàl-
lid reflex) quan el mal encara no havia 
aparegut i el mateix Sauron era una cri-
atura bona. L’aparició de l’”Enemic” i de 
l’”Ombra” com a encarnacions del mal és 
presentada com la temptació impresa en 
el desig de “saber” i de ciència; els apa-
ratosos poders que se’n desprenen són 
secundaris. La força del mal que resideix 
en l’anell consisteix en possessionar-se 
de les criatures que se’n creuen amos. 
Per això la llibertat de Tom (el “primer”) és 
la d’aquell contra qui l’anell no té poder, 
car és un ésser reconciliat amb ell mateix 
sense afanys ni ambició. Davant la força 
creixent del mal, la paradoxa és que l’es-
collit per a lluitar-hi (el qui s’hi entrega i 
és entregat), és aquell en aparença més 
feble i indefens: el pobre hobbit Frodo, mis-
teri de l’innocent i fràgil. I, al costat  de la 
temptació del saber, l’anell també mourà 
una altra temptació fonamental: el desig 
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d’“immortalitat”, també de clara referència 
bíblica (Gènesi). Els portadors de l’anell 
gaudiran així d’una joventut quasi eterna.

La Comunitat que acompanya a Frodo 
en la seva missió impossible s’enfrontarà 
a diversos perills; Gàndalf desapareixerà 
(¿fins quan?) per salvar-los; i el país de 
Lòria apareixerà com a figura del descans 
etern: aquí el temps no hi té lloc, i la seva 
nostàlgia (de la infantesa, del paradís per-
dut, de la innocència) arribarà a produir-los 
la sofrença més dura quan sigui l’hora de 
la partença. Però el cor no viu de records, 
i els nous perills portaran Frodo (Quixot) a 
marxar sol a la lluita, al costat del hobbit 
Sam (Sancho) que no vol deixar sol el seu 
amic. Sam va assolint uns graus de savi-
esa inesperats; en la mesura que es deixa 
portar per les raons del cor, s’endinsa vers 
el veritable coneixement i l’amor.

II. Les Dues Torres
A la segona part de la trilogia d’El 

Senyor dels Anells, de Tolkien, intitulada 
Les Dues Torres, la figura de Gàndalf pren 
un especial relleu gràcies al joc d’un doble 
contrast. Per un cantó, la seva “absència” 
física no havia fet més que accentuar en el 
cor dels seus amics de la Comunitat una 
misteriosa sensació de veritable “presèn-
cia” entre ells. Per un altre, calia passar per 
la “mort” de la caiguda a l’abisme entre el 
foc i l’aigua, arrossegat per les forces del 
mal, per renéixer a una “vida” nova més 
resistent al poder de l’anell. Cal perdre 
per guanyar. Per això, la seva lluita contra 
l’”Ombra” en el si de la terra l’ha disposat 
al despullament necessari per exposar-se 
a la llum: a partir d’aquesta experiència 
purificadora, Gàndalf reapareixerà, no ja 
“gris”, sinó transfigurat com un cavaller en 
l’esplendor del “blanc” pur.

Bàrbol, criatura arbòria, l’antigor per 
excel·lència, és la nostàlgia naturalista i 
amorosa. Quin diàleg més bell en el seu 
cant poètic dels amants, que tant recorda 

el Càntic dels Càntics! Com ja endevinà-
vem a la primera part, l’eros o desig amo-
rós, no desapareix de la vida de la Com-
panyia, ans queda transfigurat en l’àgape 
comunitari. D’altra banda, Bàrbol també 
sap, en la seva prudència i “tradició”, arris-
car-se a l’aventura contra el mal de Saru-
man i els Orcs. Les crítiques al pretès con-
servadorisme polític de l’obra de Tolkien, 
no haurien d’oblidar mai que, com poc 
després d’ell remarcarà Gadamer (Veritat 
i mètode, 1959), bussejar en la tradició és 
imprescindible per rebre l’estímul que ens 
condueixi més enllà de nosaltres mateixos 
vers la novetat radical. 

Mentrestant, Boromir ha desaparegut 
(les morts són des-aparicions). Malgrat 
deixar-se endur pel desig i l’ambició de 
l’anell que carrega Frodo, Boromir es redi-
meix en la lluita i la defensa dels hobbits 
fins a la seva mort. Quin silenci més res-
pectuós el d’Aragorn al costat de l’ago-
nitzant! Es fa cada cop més present la 
realitat d’un “destí” que guia els esdeve-
niments i les criatures, però que alhora 
respecta infinitament la seva “llibertat”. 
Malgrat les aparences, som a les antípo-
des de la “necessitat” asiàtica; més aviat, 
som portats a un encontre-diàleg de dues 
llibertats, una d’infinita (o providència) i 
una finita, on ningú no pot forçar l’altre 
sense el seu consentiment. Tanmateix, 
la força del bé es destaca en la bondat 
dels companys de la “missió”; és el bé que 
es reflecteix en el rostre: la mirada pura i 
sincera de Gàndalf l’expressa meravello-
sament al llarg del llibre tercer (o primera 
secció de la segona part).

Quan entrem en el llibre quart (o segona 
secció d’aquesta segona part), retornem 
a Frodo i Sam, en una amistat cada cop 
més profunda que els millora a ambdós. 
La seva missió està amarada d’encon-
tres: ara és Faramir, home prudent amb 
qui s’estableix un diàleg breu però intens. 
El paper de guia és interpretat paradoxal-



    CATALUNYA FRANCISCANA  113

ment ara per Gòl·lum, personatge ple de 
clarobscurs, que mostrarà l’ambivalència 
i la lluita interior de les forces del bé i del 
mal: Sméagol, nom nou que rep en la seva 
“conversió”, s’anirà dibuixant enfront de la 
fermesa del pervers Gòl·lum. Però allò 
decisiu rau en com la mesquinesa del mal 
restarà, sense voler, al servei d’una bondat 
que només venç en la derrota. 

Com a teló de fons roman la bondat i 
la misericòrdia de Frodo. Sam descobreix 
amb alegria la seva estimació vers el seu 
amic a qui serveix, l’admira i es meravella 
per la seva confiança i valor en l’enfronta-
ment amb l’Aranya. Però abans, un esplèn-
did diàleg entre els amics sobre la veritat 
dels herois, sobre l’ambigüitat del valor i 
la suggestió dels contes. Amb nova intel-
ligència, es reafirma un dels eixos de la 
missió: els escollits són els aparentment 
més febles, hobbits feliços de la Comarca 
que, conscients del seu temor i fragilitat, 
juguen el paper de la innocència enfront 
d’un mal que els sobrepassa absoluta-
ment. En el diàleg, s’insinua la importància 
de Sam, que prendrà un rol decisiu en la 
lluita contra “Ella” –l’Aranya: salva a Frodo, 
a qui creu mort, i malgrat els seus dubtes, 
sap seguir les forces del destí en un ús 
intel·ligent de l’anell servint-se de les seves 
mateixes equivocacions. Però Frodo no és 
mort: com en l’experiència de Gàndalf, cal 
el despullament previ, el pas pel desert, la 
nit fosca de la desesperança i la solitud, 
tant de Frodo com del fidel Sam, per dei-
xar espai al millor d’ells mateixos. La “mis-
sió” sembla tenir vida pròpia i va atorgant 
als seus ministres la capacitat per al seu 
acompliment. 

III. El Retorn del Rei
¿Haurà estat absurda i estèril tota la 

sortida i retorn d’aquesta “odissea” de la 
Companyia? No, perquè el mateix “foc” 
que és anihilador per a qui no vol allibe-
rar-se del poder de l’anell, és també purifi-

cador per a qui l’acull –no sense sofrença– 
amb humilitat. I just des de la baixada als 
inferns vers el foc del volcà del “centre de 
la terra”, s’inicia el retorn a la pàtria. El gran 
tema de la “sortida i el retorn” a l’origen 
està present a tot Occident des de Plotí 
i, juntament amb el tema de la valerosa i 
abnegada peregrinació en el temps vers 
una ciutat futura (Virgili), travessa tot el 
cristianisme i domina la sistemàtica teolò-
gica des del Peri Archón d’Orígenes  fins 
a la Summa de Sant Tomàs, que el Crist 
de sant Joan (Jn 16,28) compendia en si 
mateix. Aquesta dinàmica de sístole i diàs-
tole acompanya tota l’obra de Tolkien, però 
es manifesta en la seva complexitat només 
ara, en els llibres V-VI, a la tercera part d’El 
Senyor dels Anells, anomenada El retorn 
del rei. No estem, per tant, en l’òptica de 
Buda (per a qui la resposta al sentit de la 
sortida pot ser negada); però tampoc en la 
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de l’etern retorn del pensament pagà, car 
els nostres hobbits esdevenen en el seu 
itinerari criatures noves.

Frodo i Sam, Merry i Pippin, en un lent 
procés iniciàtic, experimenten un dur des-
pullament en la fosca abans de “néixer de 
nou”. El mateix “impuls” que els ha permès 
lluitar amb èxit a la muntanya del destí o 
al camp de batalla, els ofereix la vida en 
plenitud només quan sembla que tot està 
perdut. Impuls que brolla en ells com un 
regal però que demana contínuament de 
ser acollit. Cal morir, renunciar absoluta-
ment a tot, per tal de renéixer i viure, per 
retrobar-ho tot transfigurat. De la mateixa 
manera que a l’evangeli joànic no li ha cal-
gut introduir l’escena de la transfiguració 
de Jesús perquè el Mestre hi és presen-
tat sempre transfigurat; igualment a l’obra 

de Tolkien, en la línia de la millor teologia 
negativa, si no apareix pràcticament cap 
element explícit del diví, és perquè tots 
els personatges principals estan amarats 
de transcendència com l’aire que respi-
ren. Amb bona estètica, Tolkien sap que 
l’”absència” pot ser un esplèndid recurs 
per a posar en relleu un excés de “pre-
sència”, i que el “silenci” pot dignificar la 
“paraula” millor que els mots, sobretot en 
una època –la nostra– farcida de sorolls 
buits aclaparants. No és per defecte sinó 
per excés de transcendència de la realitat 
que Tolkien ha ubicat la presència silen-
ciosa del sagrat en el cor més íntim de la 
immanència. 

El retorn humil i joiós dels hobbits cap 
a casa és la lliçó d’Ulisses a l’Eneida. 
Però no és només un retorn existencial 
dels personatges renovats interiorment. 
També és un retorn còsmic del món a 
l’origen, retorn, això sí, que ha estat fet 
possible gràcies al camí obert pels hob-
bits: el destí dels nostres herois passa a 
ser el destí i la meta transcendent de tot 
el món. Ells, els darrers, són els precur-
sors i guies que preparen, no només el 

camí, ans l’arribada a la pàtria. I, amb tot, 
després del “sanejament” de la Comarca, 
s’imposarà la necessitat de sortir de nou, 
ara cap als ports grisos. Com diria Zubiri, 
la realitat és una realitat “envers” una rea-
litat orientada i carregada de sentit. ¿Vers 
on? Tolkien ha pres aquí en préstec una 
idea patrística: les criatures, tot i ser fini-
tes i limitades, tenen un dinamisme infinit. 
És la concepció del progrés constant vers 
l’infinit (Ireneu de Lió, Gregori de Nissa), i 
que deixa als nostres personatges enmig 
d’una paradoxa: ni sacietat ni frustració. 
¿Per què? Per sobreabundància de rea-
litat, perquè la realitat i la vida donen de 
si amb contínua exuberància. Per això, la 
inquietud que no mor al si de les criatures 
les convidarà a un nou pelegrinatge. I, al 
seu moment, Sam també l’iniciarà.


