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Com més aguda i més clara sigui la raó, més a prop es trobarà de la Fantasia 
J.R.R. Tolkien 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Una obra de arte cambia con el público,  
evoluciona su significado en función de la recepción,  

determinada por ciertos códigos culturales  
históricamente definidos;  

no desaparece [...]”  
 

Ferreras, J.I. (1988). Fundamentos de Sociología de la Literatura. 
Barcelona: Círculo de Lectores  
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1. Introducció  
 

1.1. Presentació del projecte  

Motivació 

Tot va a començar quan vaig fer l’assignatura d’Imatge i cultura a la UOC. Em va interessar 

molt el model de Du Gay anomenant el Circuit de la Cultura (producció, consum, regulació, 

representació i identitat) per analitzar objectes (o artefactes) culturals (pel·lícules, còmics...) i 

vaig intentar una aproximació sobre els seguidors de Tolkien. 

Un altre interès addicional és que, pel que vaig poder esbrinar, hi ha pocs treballs 

d’investigació publicats sobre el tema1.  

Afegiria també que un altre dels motius que m’ha induït a emprendre aquest tema de recerca 

és la  meva pròpia afecció a Tolkien, concretament, i a la literatura fantàstica2 (i també el cinema) 

en general. També, tinc amics i coneguts introduïts des de fa molt temps en aquests cercles de 

fans que em poden facilitar l’apropament.  

 

La recerca 

La temàtica general de la recerca del meu TFC es relaciona amb el camp de les identitats 

culturals (o subculturals 3 ) i del consum (entès com ús, interpretació i reinterpretació de 

significats compartits) de productes culturals, i és per això que vaig creure que l’àmbit que més 

li esqueia era el dels Estudis  Culturals.  

Concretament, el tema del meu treball de recerca consistiria en l’anàlisi del fenomen 

cultural que s’ha creat al voltant de J.R.R. Tolkien4, l’autor de la famosa trilogia de El Senyor 

dels Anells5, i la seva obra, tot emprant el model del Circuit de la Cultura. És per això que vaig 

decidir titular-ho El Cercle de l’Anell, que alhora recorda al títol del primer volum de la trilogia: 

La Comunitat de l’Anell. 

                                                 
1 Actualment s’està realitzat un treball interuniversitari basat en un estudi d’audiències de les pel·lícules de 
Peter Jackson: “International Lord of the Rings Audience Research Project”. Està dirigit per Martin Barker de 
la University of Wales, Aberystwyth, estudi en el que col·labora, entre d’altres, la Universidad de Navarra. 
2 Com ja  veurem, el terme “fantàstic” per a classificar genèricament aquest tipus de relat (sigui literari o 
cinematogràfic) ha estat i és objecte de controvèrsia. 
3 Segons Marvin Harris: “Los antropólogos, refiriéndose a modelos de cultura característicos de cierto 
tipo de grupos dentro de una sociedad, utilizan a menudo el término subcultura.  Este término indica que 
la cultura de una sociedad no es uniforme para todos sus miembros.” (1991) Introducción a la 
Antropología general . Madrid: Alianza Ed.). Segons les teories de la Cultura de Masses (pe. D. Hebdige), 
les subcultures s’associen a joves urbans de classe treballadora. 
4 Al voltant de Tolkien i la seva obra hi ha un munt de seguidors que ha generat tota una indústria cultural 
molt lucrativa. Però, contrària ment al que la majoria de la gent pensa, no es tracta d’un fenomen recent, 
provocat per l’èxit aclaparador de l’espectacular versió pel cinema de Peter Jackson de la trilogia de “El 
Senyor dels Anells”. Precisament, si volem trobar la raó del seu èxit sorprenent l’hem de cercar en el món 
subcultural dels fans de Tolkien, l’origen del qual ja es remunta a la primera edició de “El hobbit”, al 1937. 
5 Pels títols i noms en català de “El Senyor dels Anells” i d’altres obres de Tolkien es prendrà com a 
referència l’excel·lent traducció de Francesc Parcerisas per l’editorial Vicens Vives. 
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Malgrat tot, per la limitació que ha de tenir el TFC, he centrat el pes de la recerca en el 

Consum, és a dir, en el seguiment dels afeccionats i afeccionades a Tolkien i la seva obra, sense 

deixar de banda –ja que estan indissolublement connectats- la resta del elements que composen 

el circuit (sobre tot els que estan més vinculats a la recepció: identitat i representació).  

La intenció, doncs, és conèixer el perfil de les persones que conformen les agrupacions 

subculturals relacionades amb el món del fantàstic, concretament, les vinculades al món 

imaginari creat per Tolkien, i la manera com comparteixen significats culturals i a l’hora en 

produeixen de nous.  

L’anàlisi  s’ha centrat en els “smials 6” o agrupacions locals dels membres de la Societat 

Tolkien Española7, concretament, el cas de l’smial de Lórien, a Barcelona, ja que, per una 

banda, és a la ciutat on visc i per l’altre, és un dels smials més actius de la STE. Per tant, el 

treball està enfocat com un estudi de cas centrat en l’experiència concreta i subjectiva dels seus 

membres i en el seu entorn immediat. 

A banda del que ja he comentat sobre Du Gay, m’interessa l’enfocament de la antropologia 

interpretativa o antropologia densa i dialògica de Geertz i Tedlock, i confrontar la interpretació 

que els mateixos fans de Tolkien construeixen de la seva realitat i la meva pròpia interpretació, 

com a observadora externa. 

 

1.2. Parts de les que consta el treball de recerca 

En primer lloc definiré el marc teòric, l’objecte i la unitat d’estudi i seguidament em 

referiré a la metodologia que he previst emprar, concretament l’observació participant (amb el 

complement d’un diari de camp) i l’entrevista en profunditat. A l’apartat de la descripció 

etnogràfica explicaré com ha anat el procés de recerca i les impressions obtingudes de 

l’observació i de les entrevistes. Després d’això exposaré les dades obtingudes de manera 

ordenada que facin referència al cas estudiat (l’smial de Lórien i els seus membres), el perfil 

dels fans de Tolkien, els elements amb els que s’identifiquen i sobre la imatge que tenen de si 

mateixos i la que creuen que la gent té d’ells. Acabaré amb les conclusions, la relació de fonts 

d’informació emprades i els annexos, en els que inclouré les dades de les persones entrevistades, 

la cronologia del procés de recerca i algunes imatges.  

                                                 
6 Smial és un terme inventat per Tolkien per nomenar els caus on viuen els hòbbits. Totes les Societats 
Tolkien denominen d’aquesta manera a les delegacions locals. 
7 En endavant STE 
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2. Marc teòric 

2.1. Enfocament teòric i treballs previs  

Ubicació del tema de recerca dins del context de la teoria antropològica  

Per a aquest estudi m’ha interessat l’enfocament dels Estudis Culturals i de la antropologia 

interpretativa o antropologia densa8  i dialògica de Geertz i Tedlock, i confrontar, com a 

observadora externa, la interpretació que els mateixos membres de l’smial fan de la seva 

realitat, la manera com creuen ells que són vistos per la resta de la societat i la meva pròpia 

interpretació.  

Altres enfocament que s’adiuen al propòsit de la recerca són els de l’antropologia visual, 

donat que els aspectes relacionats amb l’imaginari són fonamentals per la identitat dels 

seguidors de Tolkien i de tot el món relacionat amb la fantasia o la ciència ficció. 

Treballs previs d’antropologia sobre la temàtica triada.  

No hi ha treballs publicats sobre aquest tema9, encara que ni ha molta bibliografia sobre 

Tolkien i la seva obra.  

Actualment s’està realitzat un treball interuniversitari basat en un estudi d’audiències de les 

pel·lícules de Peter Jackson: “International Lord of the Rings Audience Research Project”10. 

Està dirigit per Martin Barker de la University of Wales, Aberystwyth, estudi en el que 

col·labora, entre d’altres, la Universidad de Navarra.  

El maig de 2006 ha sortit a la venda un nou llibre acadèmic sobre les pel·lícules de El 

Senyor dels Anells: Lord of the Rings: Popular Culture in Global Context de Robert Hullot-

Kentor, editat per Wallflower Press. 

Encara que es tracta d’un treball vinculat a l’estudi lingüístic, cal mencionar la tesi doctoral 

del filòleg suec, establert des de fa més de vuit anys a Espanya, Martin Simonson, presentada a 

la  Universitat de Vitòria amb el títol La exploración de los límites del diálogo intertradicional 

                                                 
8 “A partir de la llamada "Antropología interpretativa" y de autores como Geertz, Marcus y Clifford, la 
pretensión de la descripción etnográfica como fiel espejo de la realidad del otro cae definitivamente para 
dar paso a la concepción de dicha descripción como una construcción que se funda en una experiencia 
compartida, una nueva realidad surgida de la interacción entre el descriptor, el descrito y el contexto, 
delimitada al ámbito de una experiencia local (circunscrita a un tiempo y un lugar 
determinados”Alejandro Lezama O. “La Imagen Audiovisual en Antropología: Oportunidades y 
desafíos”. Revista chilena de antropología visual. < http://www.antropologiavisual.cl/imprlezama.htm > 
[01/10/2005] 
9 Sobre l’impacte cultural Tolkien i de la seva obra o sobre els smials o les Societats Tolkien.   
10  ERSC Society   

http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/PO/releases/2005/august/index4.aspx?ComponentId=11998&SourcePageId=6482
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en ‘The Lord of the Rings’. Ha estat dirigida per Eduardo Segura, de la Universitat Catòlica San 

Antonio de Múrcia, i un dels millors coneixedors de  l'obra de Tolkien11. 

2.2. Els Estudis Culturals 

Pel que fa a la temàtica d’investigació del treball final de carrera, s’integraria en 

l’enfocament dels Estudis Cultural, concretament en els que fan referència a l’estudi de la 

Recepció (J. Curran, D. Strinati, L. Lull).  

Es prestarà atenció especial a les teories sorgides de la crítica als postulats hegemonistes 

derivats de l’Escola de Frankfurt, i a l’orientació donada als Cultural Studies pels teòrics nord-

americans i que intenta recuperar i renovar les idees que sorgiren de l’Escola de Birmingham 

(R. Williams, E.P. Thompson, S. Hall, R. Hoggart).  

Crítics com John Fiske (seguidor les idees de M. de Certeau)12 desenvolupen el concepte 

d’“audiències actives”, de manera que la cultura popular neix de la resistència de la gent a 

acceptar acríticament els valors de la cultura hegemònica o predominant. Per tant, l’eix de 

l’anàlisi cultural és l’audiència, no només com a simple receptor, sinó com a creador de 

significats nous. Per Lause i Nachbar els circuit comercial reinterpreta i comercialitza aquest 

nous significats, però la llibertat potencial de l’audiència provoca resultats inesperats. Cal no 

deixar de banda, doncs, la vinculació entre Producció i Recepció, ja que l’una no existeix sense 

l’altre. Els papers consumidor-productor conflueixen i cada vegada esdevenen més 

intercanviables. 

Un altre element a recuperar és la necessària interdisciplinarietat dels estudis culturals, ja 

que la pròpia complexitat de qualsevol estudi de tot el que és social ho reclama. Això comporta 

reincorporar l’anàlisi dels processos històrics (Thompson) , econòmics i tecnològics (Williams, 

Hall). L’estudi de lo cultural no es limita, doncs, a una transmissió mecànica Emissor-Receptor, 

sinó que intervenen factors tecnològics, de producció i patrons cognitius o culturals (Hall). Per 

Hall, cal fixar l’atenció en els mitjans de comunicació com transmissors de la cultura dominant 

                                                 
11 Autor de El viaje del anillo, editat per Minotauro, basat en la seva pròpia tesi doctoral sobre l’estructura 
narrativa de “El Senyor dels Anells”. P. Jackson va sol·licitar la seva col·laboració per a l’adaptació 
cinematogràfica. 
12 “Pel que fa a Fiske, considera ‘usuaris’ de la cultura popular els admiradors d’artefactes culturals que 
van des del blue jeans fins a Madonna. Però, lluny de considerar-los passius i en mans dels poders 
industrials i culturals, Fiske insisteix en el fet que aquestes persones utilitzen aquests artefactes de formes 
molt variades i segons els seus interessos particular. [...] Fiske afirma que la cultura popular és una forma 
de resistència contra les forces culturals i ideològiques dominants.” 
“La distinció [de De Certau] entre estratègies [de la indústria] i tàctica [ús real que fa el públic, aliè a les 
estratègies de la indústria i sovint contraposats] permet de considerar el consum com un objecte d’estudi. 
En efecte, més que una pràctica degradant, el consum pot ser considerat com una tàctica: dit d’una altra 
manera, les majories podem consumir, utilitzar, un producte de manera diferent a la prevista pels 
productors.”Imatge i cultura. Mòdul El circuit de la cultura. Pàg. 39 [Ref. Nº 3] 
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i en les noves tecnologies (telèfon, càmera, fotocopiadora, televisió, computadores, ordinadors 

personals, el video, la ràdio, els CD, mòbils, Internet...), que han revolucionat la cultura i la 

societat del l’últim segle, desdibuixant els límits entre dos aspectes que es consideraven 

incompatibles: el plaer privat i el domini públic.  

També és important recuperar l’observació directa de la quotidianitat (reclamada per 

Williams i Thompson) i l’anàlisi qualitatiu, que el mètode etnogràfic pot aportar. 

La manca de compromís social i polític que ha caracteritzat els últims anys dels estudis 

culturals és lamentada per Fiske i altres estudiosos de l’Amèrica llatina (García Canclini), des 

d’on es reivindica la independència de l’investigador respecte al Mercat,  car mitjançant el 

control del que és social, només frisa per la conquesta de nous mercats i audiències.  

No hem d’oblidar que avui dia, la producció i consum de “bens culturals” a escala global  

representa una de les activitats econòmiques més importants. 

2.3. L’antropologia interpretativa i l’antropologia dialògica 

L’enfocament de la antropologia interpretativa o antropologia densa i dialògica, representada 

per Tedlock i C. Geertz respectivament i, entre d’altres, preconitza la idea de que l’anàlisi d’un 

fenomen social o cultural és susceptible de múltiples lectures i interpretacions, i entre ells, la del 

mateix investigador. La cultura és entesa com un text que l'investigador ha de intentar "llegir" 

tal i com ho fa els mateixos membres de la cultura estudiada en la seva vida de cada dia. El fruit 

del treball etnogràfic ha de recollir aquesta multiplicitat de lectures. Per Tedlock, és el diàleg el 

principal instrument que fa possible l’experiència etnogràfica. 

Tyler denuncià, dins dels corrents de l’antropologia postmoderna, que tot plegat no és més 

que un “truc” per fer creure a les persones observades que l’observador és un participant igual. 

Penso que és cert que s’hi pot caure en aquesta temptació per aconseguir la complicitat dels 

teus informants, particularment si es tracta d’una comunitat tancada com la dels seguidors de 

Tolkien. Per evitar-ho, ja vaig informar als membres de l’smial de Lórien i de la STE13 

clarament i des del primer moment de les meves intencions. Per intentar aconseguir la seva 

predisposició vaig assistir regularment a les seves reunions, aportant idees i col·laboració. 

Comparteixo, però, la crítica que alguns postulats fan al dialogisme, especialment quan es 

refereixen a que l’investigador no pot mantenir una posició neutra i una participació 

desinteressada ja que, es vulgui o no, sempre ha de fer un ús selectiu de les dades obtingudes i 

                                                 
13 Sociedad Tolkien Española 
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sempre s’espera d’una investigació, es vulgui o no, que s’exposi una interpretació de la realitat 

estudiada.   

Vaig entendre, doncs, que el meu treball de recerca havia de ser el resultat d’aquest diàleg 

(entès com a interacció i intercanvi mitjançant la paraula) entre els actors socials observats, i 

confrontar la interpretació que els mateixos fans de Tolkien construeixen de la seva realitat amb 

la meva pròpia interpretació, com a observadora externa i participant ocasional. 

2.4. L’antropologia visual 

Un altre enfocament que interessa per a aquesta recerca és l’emprat per l’antropologia visual. 

Centre el seu anàlisi en l’estudi de la imatge com a objecte antropològic, especialment en els 

mitjans de la fotografia i el cinema, per l’estudi de les societats desenvolupades; la manera com 

una cultura expressa els seus significats a través de la imatge (fotografia, dibuix, televisió, 

cinema, ciberespai14), present en les pràctiques quotidianes. 

Aquests factor, l’imaginari, és, precisament, molt important en la construcció de la identitat 

dels seguidors de Tolkien, com ho és també en qualsevol manifestació d’afecció pel món del 

fantàstic o de la ciència ficció. Cal educar la mirada etnogràfica (E. Ardèvol) i intentar conèixer 

les diverses interpretacions, incorporant la del mateix investigador. 

John Berger – influent teòric de la imatge - també serà un referent important. Aprofitant el 

que diu l’Elisenda Ardèvol: 

 “Per a Berger, el que mirem és afectat pel que sabem, de manera que mai mirem 
l’objecte per si mateix, sinó que la nostra mirada està mediada per la relació que establim 
amb aquest objecte.[...] Com mirem depèn en bona mesura, del que hem après a buscar o del 
que esperem buscar.” 

Ardèvol, E. (2001). Imatge i coneixement antropològic. Anàlisi, pàg. 44 [Bibl. Ref.1] 

Crec que això és vàlid per a qualsevol observador o observadora d’altres realitats; avala la 

crítica reflexiva en antropologia quan reivindica l’experiència subjectiva de l’etnògraf com una 

part important del coneixement etnogràfic, de manera que no s’ha d’ocultar la subjectivitat sota 

l’aparença del discurs objectiu, ja que la mirada mai és neutra. 

“La fotografia té un efecte reflexiu sobre la consciència. Ens veiem nosaltres mateixos 
mirant, i no sempre ens agrada com mirem. El moviment reflexiu en antropologia, amb un 
fort moment expansiu als anys vuitanta i una maduració lenta durant els noranta, és un 
moviment crític amb la pròpia mirada.[...]” 

Ardèvol, E. (2001). Imatge i coneixement antropològic. Anàlisi, pàg. 58. [Bibl. Ref. 1] 

                                                 
14 Afegiria aquí la influència de la música (estils, lletres) i les seves representacions visuals (videoclips). 
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Tot plegat – “la irrupció de la subjectivitat de l’etnògraf en la presentació del coneixement 

etnogràfic” -, ens obliga també a interessar-nos per l’experiència subjectiva de la gent que 

estudiem i a reflectir-ho en el resultat final de la recerca com una dada important. 

2.5. El Circuit de la Cultura 

El plantejament del Circuit de la Cultura fa una proposta diferent a l’esquema clàssic             

emissor ?  receptor: els significats culturals són produïts per una intricada relació entre diversos 

elements. 

Per la classificació i ordenació de les dades s’aplicarà el model analític del Circuit de la 

Cultura proposat per Du Gay (i altres), que considera el consum com una pràctica social 

creadora de cultura, una practica que s’articula amb altres processos complexos (representació, 

identitat, consum i regulació) formant un circuit on tots els elements s’interrelacionen i es 

reforcen mútuament (J. Currant).  

 

“Remember that this is a circuit. It does not much 
matter where on the circuit you start, as you have to 
got he whole way round before your study is complete. 
What is more, each part of the circuit is taken up and 
reappears in the next part. [...] We have separated 
these parts of the circuit in distinct sections but in the 
real world they are continually overlap and intertwine 
in complex and contingent ways.” 

Du Gay, P. [et al.]. Doing cultural studies.... Pàg. 4 [Bibl. Ref.4] 

Igual que J. Curran, s’entén que el poder dels mitjans de comunicació sobre l’audiència és 

relatiu, ja que aquests, a l’hora que condicionen el públic - reforçant l’status quo -, també 

proporcionen recursos que permeten la seva autonomia i promouen el canvi social o la rebel·lia, 

sense que aquesta sigui la seva intenció. 

La proposta de Du Gay respon a la complexitat que comporta l’estudi de la cultura, i encara 

més si l’objecte d’estudi s’insereix dins l’estil de vida moderna.  
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3. Objectius de la recerca 

3.1. Preguntes inicials  

Per què certes pràctiques o productes culturals esdevenen socialment significatives? 

Quins són els significats associats a un producte cultural (Tolkien), com usa (o consumeix) la 

gent (les comunitats subculturals) aquest producte un cop ha estat absorbit pel mercat (convertit 

en productes industrials de consum), com aquest producte és emprat en les relacions socials i 

quins nous significats obté com a conseqüència d’aquest ús. Concretant, poden dir que  els 

seguidors de Tolkien constitueixen un fenomen cultural socialment significatiu? 

Per la limitació del TFC, el pes de l’esforç de la recerca se centrarà en les comunitats de 

seguidors de Tolkien i d’ “El Senyor dels Anells15” (tolkiendili i ringers)16, i de manera més 

específica, en un dels smials a la STE: l’smial de Lórien a Barcelona. 

 

3.2. Objectiu general 

 L’objectiu general és analitzar la tolkienmania com a fenomen cultural, mitjançant el model 

del Circuit de la Cultura, centrant l’atenció en el moment del consum. 

 

3.3. Objectius específics 

• Estudiar el fenomen, veient com l’element consum es relaciona amb cada un dels altres 

elements que conformen el Circuit de la Cultura (producció, regulació, representació i 

identitat) i veure quin pes específic té  el consum en la construcció del circuit.  

• Analitzar com l’ús crea nous significats: veure com aquest producte cultural, un cop ha 

sortit al mercat convertit en producte industrials de consum, obté nous significats com a 

conseqüència del seu ús en les relacions socials. 

• Col·lateralment, veure sumàriament si Internet ha influït decisivament en la expansió de 

la tolkienmania, impactant especialment en el consum. 

                                                 
15 A partir d’ara, ESDA, per referir-nos al llibre 
16 Tolkiendili (paraula d’arrel èlfica - segons la llengua quenya creada per Tolkien- que significa “amics 
de Tolkien”) és el nom amb que el que s’anomenen els que es consideren autèntics seguidors de Tolkien i 
la seva obra. Ringers són tots els fans que han sorgit a rel de la trilogia cinematogràfica de Peter Jackson; 
per a molts tolkiendili té una connotació despectiva. 
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4. Metodologia 

4.1. Delimitació del camp (sobre què observar) 

L’objectiu de l’anàlisi era estudiar els “smials” o agrupacions locals dels membres de la 

Sociedad Tolkien Española17, concretament, el cas de l’smial de Lórien, a Barcelona.  

Vaig escollir l’smial de Lórien perquè, per una banda, és a la ciutat on visc i, per l’altre, és 

un dels smial més actius de la STE. Per tant, el treball està enfocat com un estudi de cas centrat 

en l’experiència concreta i subjectiva dels seus membres i en el seu entorn immediat. 

Abans de parlar sobre l’smial de Lórien, convé conèixer què són les Societats Tolkien, el 

seu origen i motivació: 

 

4.1.1. Contextualització del camp: el culte al fantàstic i a J. R. R. Tolkien  

 

Fascinació i culte pel fantàstic  

 

El fantàstic ha generat des de sempre una munió de seguidors, alguns més empedreïts que 

altres, i ha resultat des de sempre una font segura de beneficis econòmics. La fascinació i el 

temor per tot el que ens resulta incomprensible forma part de la nostra naturalesa con a humans 

que, juntament amb la curiositat, desenvolupa la nostra capacitat com a creadors. Malgrat les 

condemnes que periòdicament els il·lustrats defensors de la raó han dirigit contra els suposats 

efectes perniciosos d’un excés de fabulació o credulitat, la màgia de l’ignot s’ha mantingut amb 

bona salut. Si no fos així, no hagués perdurat fins als nostres dies les històries fantàstiques de 

l’Odissea o les imatges oníriques i terribles de les pintures de El Bosco. Imatge i literatura han 

estat el vehicle indiscutible de la fantasia: els lectors d’històries meravelloses cerquen 

àvidament les imatges d’il·lustradors i altres creadors d’imatges, amb les que plasmen les 

imatges imprecises que la nostra ment crea quan llegim un moment meravellós d’una història. 

És per aquest motiu que el cinema resulta ser un llenguatge molt idoni per mostrar el 

sobrenatural, ja que ens pot mostrar directament qualsevol criatura, escenari o artefacte, per més 

inversemblants que siguin, tot amplificat per l’efecte de la música i els efectes sonors.  

Una confusió freqüent és nomenar com a fantàstic tota narració de ficció “no realista”, però 

els amants del gènere exclouen de la definició a la ciència -ficció i al terror, que són considerats 

altres gèneres afins. 

Un altre error freqüent està en relacionar el gènere com a fruit d’una època (el romanticisme 

del XIX, l’antiindustrialisme i l’aversió al progrés deshumanitzat i a l’esperit racionalista 

il·lustrat). Alguns autors ho expliquen dient que el fantàstic ha sobreviscut al moviment 

                                                 
17 En endavant, STE 
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romàntic (Daniel F. Ferreras “[...] y si resulta imposible hoy en día hablar de escritores 

románticos contemporáneos, en el sentido estricto de la palabra, no lo es en el caso de 

escritores fantásticos”18). L’actitud i l’estètica romàntiques estan molt lluny de ser cosa d’altre 

temps, ja que encara continuen molt vives en els nostres dies. 

Malgrat la seva persistència, el fantàstic sempre ha tingut detractors, el principal arguments 

dels quals és que suposa una distorsió de la realitat i una evasió del món en el que vivim. 

Tolkien no va ser aliè a aquesta crítica canònica: Un any abans de morir, el 1972, Oxford li 

confereix a Tolkien el Doctorat honoris causa en Lletres, amb el desagradable aclariment de 

que premiava els seus treballs filològics. Harold Bloom, el gurú del cànon occidental19, només li 

dedica una línia del seu llibre, titllant-lo d’escriptor neocristià, juntament amb Ch. Williams, 

T.S. Eliot i C.S. Lewis20. 

Durant el segle XIX, la novel·la realista fou l’estil narratiu dominant, de gran impacte 

sobretot a l’Anglaterra industrial (germanes Brontë, Dickens, G. Eliot, J. Austen), però el gènere 

fantàstic persisteix, encara que com una subcategoria de ficció (el terror o l’ambientació 

històrica), originant obres com el Frankestein  de Mary Shelly o l’Ivanhoe de Walter Scott. 

Tot preparava l’inici del segle XX, quan el fantàstic inicia un sorprenen floriment, i molts 

autors de novel·la realista no menystenen l’opció d’escriure relats màgics i futuristes destinats a 

un públic adult. Així es publicarà, als inicis del nou segle, obres ja clàssiques entre els seguidors 

dels gènere, com el Dràcula  de Brad Stroke, La màquina del temps i La guerra dels móns de 

H.G. Wells, La serp Uroboros de E.R. Eddison o les obres de H.P. Lovecraft. No serà, però, 

fins els anys 50 que la ciència -ficció i el fantàstic (uns anys més tard) no es consolidin com a 

gèneres editorials amb entitat reconeguda per la indústria, principalment la nord-americana. 

Es considera que el fet editorial que va iniciar aquest fenomen va ser la publicació 

americana en rústica dels tres volums de El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien, en les 

edicions de 1965-196621 de l’editorial Ace; en el mateix període es publicaren tres obres cabdals 

per la seva influència en el desenvolupament posterior del fantàstic: la reexida reedició de 

Conan de R.E. Howard (1932) i d’ L’ últim unicorn de P. Beagle (1948), i la saga de El mag de 

Terramar d’Ursula Le Guin (1968). En els 70 sorgeixen grans best-sellers, com l’obra d’S. 

King, però la dècada dels 80 serà la del llançament definitiu. Al 1987, el número d’agost de la 

revista nord-americana Locus22, especialitzada en ciència -ficció i fantasia, publicava un llistat de 

                                                 
18 Ferreras, D.F. (1995). Lo fantástico… Pàg. 19 
19 Bloom, H. (2002). El canon... pàg. 88 
20 En una introducció que Bloom escriví per dues obres dedicats a Tolkien, qualifica els seus llibres 
d’avorrits i enrevessats, i concedeix que potser “El Hobbit” pot arribar a sobreviure com a literatura 
infantil. Diu d’El Senyor dels Anells que resulta “inflated, over-written, tendentious and moralistic in the 
extreme” (Introducció a J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings, de diversos autors) 
21 La primera edició de l’editorial londinenca George Allen & Unwin era de 1954-55. 
22 L’edició online: http://locusmag.com/   
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les 100 millors novel·les de literatura fantàstica de tots els temps: en el primer llocs estava “El 

Senyor del Anells” i en el segon, “El Hòbbit”; un llistat el que encara no ha estat exclòs 23. 

Els nombrosos premis literaris per a la ficció fantàstica, la gran quantitat de revistes 

especialitzades i les innombrables pàgines a Intenet dedicades al món de la fantasia, diuen molt 

de l’indubtable importància del gènere, en totes les seves facetes (literària, cinematogràfica, la 

recent indústria dels videojocs, el còmic, etc.). El fantàstic és, avui dia, un fenomen de gran 

envergadura i substanciosos rendiments per a la indústria cultural.  

Sobre l’argument de que la fantasia és “cosa de nens” o una excusa per a evadir-se de la 

realitat – una acusació freqüent que relega les seves creacions a la categoria de subgènere, en 

sentit pejoratiu -, Tolkien va esgrimir una defensa apassionada en el seu famós assaig “On 

Fairy-Stories” (Sobre els contes de fades). Sobre aquestes acusacions, exposa el següent:  

Si algún interés tiene la lectura de los cuentos de hadas como género específico es que 
merece la pena escribirlos por y para los adultos. Podrán en ellos, sin duda, y de ellos 
extraerán más de lo que los niños podrán poner y obtener. […] si un adulto se decide a 
acercarse a la lectura de esos cuentos como una rama más de la literatura –sin jugar a ser 
niños ni simular que realizan una selección para niños, ni siendo niños que se niegan a crecer-, 
¿cuáles serían los valores y cuáles las funciones de éste género? […]Ante todo, si están escritos 
con arte, ése será simplemente el valor primordial de tales cuentos, que, en cuanto literatura, 
comparten con el resto de las formas literarias. Pero los cuentos de hadas ofrecen también en 
forma y grado excepcional otros valores: Fantasía, Renovación, Evasión y Consuelo, de todos 
los cuales, por regla general, necesitan los niños menos que los adultos.24  
 

I al respecte de la consideració de la fantasia com una evasió de la raó, diu: 

La Fantasía es una actividad connatural al hombre. Claro está que ni destruye ni ofende a 
la Razón. Y tampoco inhibe nuestra búsqueda ni empaña nuestra percepción de las verdades 
científicas. Al contrario. Cuanto más aguda y más clara sea la razón, más cerca se encontrará 
de la Fantasía. [I afegeix, amb perspicàcia...] Si no fuéramos capaces de distinguir las ranas de 
los hombres, no habríamos llegado a escribir cuentos de hadas sobre reyes-rana.25 
 

Per Tolkien el fantàstic, com a  subcreació, és una la de forma més pura i poderosa de 

l’Art26, ja que és una funció primordial de l’artista la capacitat de construir móns versemblant i 

coherent en els que emmarcar i desenvolupar una història, de manera que la màgia en la qual 

consisteix l'experiència estètica no fracassi: 

Lo que en verdad sucede es que el inventor de cuentos demuestra ser un atinado «sub-
creador». Construye un Mundo Secundario en el que tu mente puede entrar. Dentro de él lo que 
se relata es «verdad»: está en consonancia con las leyes de ese mundo. […] Cuando surge la 

                                                 
23 En 1997 una encuesta de la BBC a la que respondieron más de 25.000 lectores ingleses proclamaba 
“El Señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien como "mejor libro del siglo XX". El diario español ABC 
decidió invitar a los lectores de su suplemento de cultura a realizar una votación similar: ¿cuáles son a 
su juicio los mejores libros del siglo XX? El Señor de los Anillos obtenía el séptimo puesto. 
Posteriormente la BBC decidió seleccionar cien obras artísticas que definieran nuestro siglo, incluyendo 
películas, pinturas, esculturas o poesías. Una de esas cien obras era, de nuevo, “El Señor de los Anillos”. 
Extret de http://www.sociedadtolkien.org  
24 Tolkien, J.J.R. (1993). Los Monstruos... pàg. 169 
25 Tolkien, J.J.R. (1993). Los Monstruos... pàg. 176 
26 Tolkien, J.J.R. (1993). Los Monstruos... pàg. 170 
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incredulidad, el hechizo se rompe; ha fallado la magia, o más bien el arte. Y vuelves a situarte 
en el Mundo Primario…27 
 

Personalitat i obra de J.R.R. Tolkien 

 

S’han escrit innombrables biografies sobre J.R.R. Tolkien 28 , moltes d’elles en edició 

online 29,  i de totes elles el que aquí ens interessa és esbrinar la personalitat de l’autor, el sentit 

que li donava a la seva obra i la seva relació amb els seus seguidors. 

La vida de Tolkien, nascut a Sud-àfrica vuit anys abans del canvi de segle, va viure la seva 

infantesa i adolescència a Anglaterra i experimentà en pròpia pell tots els trasbalsos que 

sacsejaren l’Europa de la primera meitat del segle XX30. Després de ser llicenciat, Tolkien va 

participar breument en la confecció de l’Oxford English Dictionary, va rebre un doctorat a la 

Universitat de Leeds i al 1925, la Càtedra d’Anglosaxó a Oxford, i després d’això, com diu ben 

gràficament el seu millor biògraf, T.A. Shippey “no va passar res més”: 

 

“[...] Tolkien hizo su trabajo, educó a sus hijos, escribió sus libros […] se jubiló de su 
segunda cátedra de Oxford en 1959 […]. Toda su vida fue un cristiano y católico 
comprometido y murió en 1973, dos años después de su mujer. Ninguna relación 
extraconyugal, ni excentricidad sexual, nada de escándalos, acusaciones extrañas ni 
afiliaciones políticas; nada en lo que un biógrafo pudiera hincar los dientes.”31 

 

Del que sí cal parlar aquí és de la seva gran passió, confessada pel mateix Tolkien: la 

filologia, l’estudi i creació de llengües32. Aquests va ser el fil motivador que va fer possible tota 

la seva obra, tant literària com erudita 33 . “Soc filòleg i tota la meva obra és filologia”, va 

respondre Tolkien en una entrevista que li va fer H. Breit, columnista del New York Times 

Book Review, el 5 de juny de 195534. L’autor va dir en innumerables ocasions que l’origen de 

les seves novel·les era proporcionar un món versemblant a les llengües inventades per ell. I com 

a complement indestriable al seu interès per les llengües, Tolkien sentia una gran passió per la 

                                                 
27 Tolkien, J.J.R. (1993). Los Monstruos... pàg. 162 
28 Algunes estan citades a la bibliografia d’aquest treball 
29 Es pot consultar una d’elles a la pàgina de la Tolkien Society a 
http://www.tolkiensociety.org/tolkien/biography.html  o aquesta altra en espanyol: 
http://www.sociedadtolkienchilena.cl/bio_ext.htm   
30 Tolkien participà amb 23 anys com a sots-tinent a la Batalla del Somme, una de les més sagnants i 
cruentes de la I Guerra Mundial, i en la que va perdre dos dels seus millors amics.  Un dels seus fills, 
Christopher, va participar com a pilot de la Royal Air Force durant la segona gran guerra. 
31 Shippey, T.A. J.R.R. Tolkien. Autor... Pàgs. 12-13 
32 A banda de proporcionar un alfabet, un vocabulari i certes directrius a uns dotze idiomes diferents amb 
els que parlen els seu personatges, va crear dues llengües amb un alfabet complet (les tengwar), 
vocabulari prou extens per al seu ús efectiu i una gramàtica detallada: les llengües èlfiques Quenya i 
Sindarin. 
33 Sobre aquesta faceta cal destacar el seu llarg assaig sobre Beowulf (el poema èpic medieval més 
rellevant de la literatura anglosaxona) de 1936, considerat encara avui dia com el més important treball 
dels milers que s’han escrit sobre aquesta obra. 
34 Shippey… pàg. 256 
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mitologia, sobretot nòrdica i germànica (les grans sagues èddiques), que va ser font d’inspiració 

a l’hora de crear la seva pròpia mitologia: el món de la Terra Mitjana, i de tota la munió de races 

i éssers que la poblen, “dibuixada” amb tot detall en els seus llibres i els seus escrits, recopilats i 

editats pòstumament35. 

L’interès per les llengües antigues, per la mitologia i el plaer per la lectura és compartit per 

molta gent que constitueix el fonament dels lectors de Tolkien, l’obra del qual s’ha convertit en 

un model gaire bé estàndard, que han seguit milers d’imitadors en tot el món; i ara més que mai, 

quan la fantasia èpica és un gènere comercial molt important. 

 

Culte a Tolkien i presència a la indústria cultural 

 

Malgrat que “El Senyor dels Anells” no és un llibre que sigui de lectura 

obligatòria o recomanada per les escoles (com podria ser “El Quixot” o “La 

Bíblia”), és un dels més llegits i apreciats pels lectors del segle XX. ESDA va 

ser un èxit de vendes des de la seva primera edició (1955-56) però el veritable 

esclat de la popularitat de l’obra de Tolkien s’inicià a mitjans dels 90, mort ja 

l’autor. Moltes enquestes de provada solvència entre lectors anglosaxons, situaven ESDA en el 

primer lloc de preferència del públic; per sota, quedaven clàssics com l’Ulisses de Joyce o 

Orgull i prejudici d’Auste. El més anomenat d’aquests sondeigs va ser  el que la BBC Book 

Choice i la cadena de llibreries britànica Waterstone van realitzar en el 1998; van respondre uns 

26.000 lectors a la pregunta “quins són els cinc llibres que vostè considera que són els millors 

del segle?”: El Senyor dels Anells de J.R.R. Tolkien va obtenir en primer lloc. No va ser l’única 

enquesta en la que Tolkien va passar pel davant de George Orwell i altres autors indiscutibles 

entre el públic anglès, la qual cosa ha suscitar (i provoca encara) aferrissades discussions entre 

defensor i detractors; poques obres hi ha que hagin generat tantes referències i discussions en un 

o altre sentit, o que tinguin tants seguidors i imitadors.  

Però la influencia de Tolkien va més enllà de l’àmbit literari. Destaquem dos fets 

significatius: 

En el 1976, Don Woods, programador informàtic, treballant en el Stanford Artificial 

Intelligence Lab, descobreix el que seria el primer joc d’aventura textual (precedent dels jocs de 

rol) "Advent", creat per Will Crowther. Obtingué el permís de Crowther per ampliar el joc i 

n’introdueix uns canvis: influenciat pels escrits de J.R.R. Tolkien, inclou un troll, elfs, i un 

volcà inspirat en el Mont del Fat. Woods va crear uns dels jocs de fantasia interactiva de més 

                                                 
35 Dels escrits ambientats en la Terra Mitjana, J.R.R. Tolkien només va veure publicades les novel·les de 
El Hobbit i El Senyor dels Anells. El Silmaríl·lion, l’obra fonamental de la seva mitologia, els Contes 
inacabats, i la sèrie Historias de la Tierra Media  (recopilació en 13 grans volums de les innumerables 
anotacions del professor que encara no està finalitzada en espanyol) han estat recopilades i editades pel 
seu fill Christopher Tolkien, per l’editorial HarperCollins. 
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èxit, Colossal Cave Adventure (que acabaria essent conegut com Adventure) i precedent dels 

videojocs moderns d’entorn fantàstic 36. 

En el 1974 Gary Gygax i Dave Arneson van crear la primera versió del primer joc de rol de 

la història 37 , Dungeons & Dragons, avui conegut com D&D (“Dragones y Mazmorras” o 

“Calabozos y Dragones” en espanyol), una evolució de Wargame Chainmail (joc estratègic de 

tauler amb figures en miniatura d'inspiració medieval). Tant Gygax com Arneson van 

reconèixer estar molt influenciats per l'obra de Tolkien i l'enorme èxit que gaudia la seva obra 

en aquells anys, la qual cosa va marcar clarament el joc; així ho confirma la presència de 

halflings (“mitjans”, nom amb el qual també es coneix als hòbbits de Tolkien), elfs, nans, mig-

elfs, orcs o dracs. 

A partir d’aquí, s’ha desenvolupat un gran mercat al voltant del fantàstic que nodreix 

milions de fans a tot el món i, segurament, pels indicis que tenim, J.R.R. Tolkien i la seva obra 

han tingut molt a veure.  

 

     
Caràtules de videojocs inspirats en la edat mitjana i El Senyor dels Anells  

 

4.1.2. Les Societats Tolkien 

 

Al 1965 Richard Plotz i altres joves afeccionats a l’obra de  J.R.R. Tolkien, van crear als 

Estats Units la Tolkien Society of America38. La Societat també s’interessarà per altres autors de 

                                                 
36 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_and_video_games i 
http://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_game 
 
37 Dungeons&Dragons va ser el primer joc de rol, establint moltes de les convencions del gènere fins al 
dia d'avui: els daus de múltiples cares com a sistema de resolució de jugades, fitxes de personatges i 
desenvolupament progressiu d'aquests, un argument conductor, i el control de la dinàmica del joc per part 
d’un director (gamemaster). 
38   La llegenda diu: “Richar Plotz, un joven de quince años que estudiaba en la Universidad de 
Columbia, vio algo escrito en élfico en un letrero de la estación: "Debía ser élfico, pero no me lo podía 
creer. ¿Quién iba a poder escribir en élfico? A la semana siguiente la inscripción había desaparecido, 
pero otra persona había escrito 'Bilbo Bolsón es probablemente un fraude'". Este diálogo por escrito 
continuó varias semanas hasta que Plotz sintió el impulso de añadir: 'El Club Tolkien se reúne en la 
estatua del Alma Mater a las dos de la tarde el día 5 de Febrero'. Una semana más tarde, seis 
estudiantes, ninguno de los cuales se conocía, desafiando la bajísima temperatura, se reunieron durante 
una hora al pie de la estatua.” De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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ficció i els estudis lingüístics. Al 1967 la societat ja tenia 1000 socis organitzats en grups o 

smials locals i estava dirigida per un Thain39, un model que imitarien totes les Societats Tolkien 

posteriors. La Societat va publicar un butlletí de notícies, Green Dragon, i The Tolkien Journal 

(editat per Plotz) , i al 1969 va promoure la primera Tolkien Conference al Belknap College, que 

no va ser una simple trobada sobre ciència -ficció sinó tot un esdeveniment acadèmic.  

La Tolkien Society of America es va dissoldre i avui dia continua la seva tasca The 

Mythopoeic40 Society, fundada per Glen GoodKnight al 1967 per a l'estudi, discussió, i gaudi de 

la literatura fantàstica i mítica, especialment dels treballs de Tolkien i dels “Inklings 41” C.S. 

Lewis, i Charles Williams. 

La Tolkien Society britànica no es crearà fins al 1969. La seva seu és a Anglaterra però 

compta amb membres de tot el món. Es defineix com una societat sense ànim de lucre que acull 

a tothom interessat en Tolkien i la seva obra. La Societat publica un butlletí regular anomenat 

Amon Hen (consta d’articles, il·lustracions i fanfiction42) i un diari anual anomenat Mallorn. A 

banda d’això, organitza esdeveniments lúdics i acadèmics durant l’any. 

Actualment podem trobar Societats Tolkien a tot el món. 

 

4.1.3. La Sociedad Tolkien Española 

 

La Sociedad Tolkien Española (STE) es fundà a Elx al 1991, amb motiu d’organitzar la 

celebració del centenari del naixement de J.R.R. Tolkien (1892); la convocatòria es va fer a 

través de fanzines i publicacions dedicades al fantàstic.  

També es defineix con una societat sense ànim de lucre i s’organitza al voltant d’una 

Comissió permanent, elegida per l’Assemblea general formada per tots els socis, encapçalada 

per un president o presidenta (aquí no s’anomena Thain), i diverses comissions encarregades 

d’estudiar i difondre algun aspecte concret de Tolkien i la seva creació (llengües, geografia i 

                                                                                                                                               
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Tolkien. Això ho explicaria el mateix Plotz en una entrevista que 
va fer a Tolkien pel New York Times , en 1967. Actualment, R Plotz és doctor en bioquímica i un 
prestigiós genealogista.  
39 Terme inventat per Tolkien per a designar els caps de la Comarca dels hobbits  
40 Mythopoeia (es traduiria com “faedor de mites”) és un poema inclòs en el llibre “Arbre i fulla” que 
Tolkien va dedicar al seu amic C.S. Lewis – autor de les “Cròniques de Nàrnia” -, perquè va posar en 
dubte el valor de “veritat” dels mites. La dedicatòria deia així: To one [C.S. Lewis] who said that myths 
were lies and therefore worthless, even though 'breathed through silver'. 
41 Els Inklings era un grup de discussió literari associat a la Universitat d'Oxford (Anglaterra), format 
fonamentalment per acadèmic. El grup s’inicià en els anys 30 i romangué actiu fins els anys 50.  J.R.R. 
Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams i Christopher Tolkien (fill de J.R.R. Tolkien), entre d’altres, en 
foren membres. Els Inklings solien reunir-se a llocs informals, com el pub The Eagle and Child , avui dia, 
un lloc de visita obligada pels fans de Tolkien. 
42 La fanfiction (o fanfic), són tots els relats de ficció escrits per fans d'una pel·lícula, novel·la, programa 
de televisió, etc. en els que s'utilitzen els personatges i situacions de la versió original, desenvolupant 
noves històries. La fanfiction sorgeix en els fanzines, edicions populars, gratuïtes i de baix cost, però 
Internet ha ajudat a difondre sense precedents aquest tipus de literatura popular. 
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història, jocs...)43. No compta amb una seu física, ja que cada membre de la Junta pot pertànyer 

a un smial diferent, i el mateix passa amb les comissions; sempre ha estat així, encara que 

Internet i el correu electrònic han ajudat a facilitar les coses. La STE està formada per les 

delegacions locals o smials, que funcionen de manera independent encara que no tenen identitat 

legal pròpia; pot haver més d’un smial a cada localitat. 

La comunicació entre tots els socis és molt activa gràcies a llistes de correu online i altres 

recursos regulars, com la publicació trimestral de la revista impresa “Estel” (molt esperada pels 

socis ja que conté il·lustracions, reportatges, assaigs i relats fanfiction i notícies diverses) i un 

butlletí regular “Viste” que arriba per correu electrònic a tots els socis amb les notícies recents. 

Una altra cita anual obligada per tots els socis és l’ “Estelcon” o “Mereth Aderthad”44, on es 

troben tots els smials i socis i sòcies de la STE. Sol organitzar-la un smial i pot durar quatre dies, 

durant els quals es fan conferències, jocs, representacions i dos de les activitats més importants: 

el sopar de gala (en el que tothom es disfressa amb vestits inspirats en la Terra Mitjana) i la 

lectura de relats (escrits per Tolkien o per membres de la STE). També, si algun smial s’anima, 

es poden organitzar altres merith (“festes”, forma plural de mereth) que són les trobades locals 

que poden fer els diferents smials i a les que es convida a tots els altres. L’EstelCon d’enguany 

s’ha celebrat a Múrcia a finals de setembre, organitzada per l’smial d’Umbar (Múrcia). 

Durant el curs acadèmic, els smials, recolzats per la STE, organitzen diversos actes 

acadèmics a Universitats de referència i activitats lúdiques molt diverses, amb la finalitat de 

complir l’objectiu  més important de la Societat: difondre el llegat de Tolkien i augmentar el 

nombre de socis i afeccionats a l’autor d’ESDA45. 

Una característica particular és la identificació dels socis i sòcies i dels smials amb noms 

extrets de la Terra Mitjana. Per exemple: per associar-te a la STE és obligat escollir un 

pseudònim amb el que serà reconegut el nou membre (Aragorn, Merry...); en general, cada 

smial escull el seu nom segons la característica geogràfica que li és pròpia (per exemple, l’smial 

de Mallorca és Tol Eressëa, “l’Illa solitària”, sagrada pels elfs).  

 

4.1.4. L’smial de Lórien: Origen i trajectòria. Motivació, objectius, organització i 

activitats  

 

L’smial de Lórien té un precedent que és l’smial de Doriath46. Aquest es va fundar l’octubre 

de 1991 per Pablo Azaghâl, Nacho Eöl i Judith Idril. El mateix any que es crea la Sociedad 

                                                 
43 Podeu trobar més informació sobre l’organització de la STE a www.sociedadtolkien.org  
44 “Mereth Aderthad” vol dir en llengua èlfica “festa (mereth) de la reunió”. Commemora una gran festa 
que va reunir a totes les races èlfiques de la Terra Mitjana i fou una reunió d’amistat i d’unió. La STE fa 
una Mereth Aderthad o EstelCon  (“estel” vol dir “esperança” i “Con” deriva de “convenció”) cada any. 
45 “El Senyor dels Anells” 
46 Doriath fou una de les grans ciutats èlfiques dels dies antics  
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Tolkien Española (que ho fa al febrer). Anys més tard va haver desavinences entre els membres 

i es va dissoldre.  

Al 1998 l’smial de Barcelona es va refer amb el nom de Lórien. Els fundadors del nou smial 

foren Frederic Sam Sagaz Estrada (president), José Orophin  Lopera (secretari), Santy 

Kenandune Lopera i Antonio Nuldanar Lopera.  

El nom de Lórien és la conseqüència natural del seu precedent, Doriath: aquesta ciutat 

èlfica, al caure en desgràcia per successives guerres, fou finalment abandonada i els elfs 

supervivents, encapçalats per Galadriel, fundaren Lórien (Lothlorien) a la Terra Mitjana.  

Les activitats recents més important que ha portat a terme l’smial de Lórien han estat uns 

cursos sobre Tolkien a la Universitat Autònoma de Barcelona 47 al 2003 (a rel d’aquest curs es 

va fundar l’smial de Fangorn a Cerdanyola), l’EstelCon de 2005 al Mercat de la Boqueria i 

exposicions de les edicions originals dels llibres de l’Editorial Minotauro (editora exclusiva de 

les obres en castellà), amb la que mantenen una estreta relació. El 18 d’octubre d’enguany s’ha 

iniciat amb força èxit (60 inscrits) la segona edició del curs de postgrau “El món de Tolkien”, a 

la Universitat Pompeu Fabra48 i dirigit per Francesc Parcerisas49. 

Al 2004 Frederic Sam Sagaz deixa la presidència per motius laborals i assumeix el càrrec en 

Daniel Ylmir. Aquest any (2006) s’han fet noves eleccions de presidents i presidentes a tots els 

smials, càrrec que es renova cada dos anys, de manera que la presidenta actual és l’Aurea 

Elanor Peucansat. 

Dels 35 membres de l’smial inscrits a la STE només uns 15 són actualment actius. El nivell 

d’implicació és molt variable i els que realment s’impliquen es redueix a 8-10. la relació entre 

aquest últims és una  relació d’amistat que va més enllà del vincle amb l’smial. Alguns són 

parella i tots es troben sovint per fer altres activitats més informals.  

Símbol propi: l’estendard de Lórien és el que es mostra al 

costat d’aquestes línies. El mar i les muntanyes simbolitzen llocs 

de la mitologia tolkieniana però també volen representar el mar i la 

                                                 
47 Sobre el curs del 2003: http://www.sociedadtolkien.org/noticia.php?id=21.   
48 Podeu trobar més informació sobre el curs a http://www.upf.edu/fhuma/postgrau/tolkien/indtolkien.htm 
Actualment hi ha inscrit 62 estudiants. 
49 Francesc Parcerisas és poeta, traductor i crític literari. Professor del Departament de Traducció i 
Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer la primera traducció al català d’El Hòbbit i 
El Senyor dels Anells. 
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muntanya de Barcelona, i la inicial L50 fa referència a Lórien. Els altres símbols no tenen cap 

significat o el desconeixen.  

Organització: igual que tots els smials, l’estructura ve marcada pels estatuts de la STE, 

encara que l’smial té uns estatuts propis. Calen 5 membres com a mínim per a constituir un 

smial, dels quals s’han de escollir un president/a, un secretari/a i un tresorer/a. Alguns smials 

més grans poden tenir vice-presidències i vocalies específiques. L’smial de Lórien només consta 

dels càrrecs obligats i les activitats s’organitzen entre tots. La seu habitual de reunió és el Centre 

Cultural de Les Corts. Recentment han publicat una pagina web que consta d’un apartat de 

notícies i un fòrum obert de discussió que té força èxit 51. 

La principal font d’ingressos són les quotes anuals dels socis. Els smials no tenen entitat 

jurídica pròpia i no poden demanar ajudes al govern local però poden fer-ho en nom de la STE, 

per a ajudes estatals. Els smials, però, cerquen ingressos per altres vies (tallers, organització 

d’activitats, publicacions). 

 

4.2. Corpus de dades (què observar) 

4.2.1. Fonts  de referència i fonts complementaries (tipus i solvència) 

Per a recolzar la recerca s’ha fet un treball de documentació bibliogràfica i audiovisual 

(per exemple, el documentals “El poder del anillo” produït per Canal+, sobre els smials i la seva 

activitat) i també s’han visitat a Internet webs temàtiques, weblogs de fans, etc. Un altre recurs 

inestimable  ha estat la revista trimestral “Estel” que edita la STE, ja que en ella es poden trobar 

moltes aportacions del socis en les que es pot copsar el tarannà de la Societat. 

Les fonts de referència mes erudites han estat el escrits del mateix Tolkien, però sobre tot 

cal destacar l’epistolari recopilat per Christopher amb el el títol de “Cartes”. Altres autors i 

estudiosos destacats de Tolkien són T.A. Shippey, E. Segura i J. Pearce. Per temes etnogràfics i 

de cultura popular, P. Du Gay, E. Ardèvol, D. Strinati i C. Geertz. 

A Internet ha estat molt revelador observar les intervencions als fòrum i xats del mateix 

smial de Lórien i de la STE. També s’han visitat amb freqüència la web de El Fenómeno i la de 

The One Ring. 

                                                 
50 És la lletra L segons l’alfabet quenya, llengua èlfica inventada per Tolkien 
51 Podeu visitar la pàgina web de l’smial de Lórien a www.lorien.cat i el fòrum a 
http://lorien.cat/forum/index.php Jo mateixa vaig dissenyar la imatge gràfica de la web: ha estat una de les 
meves col·laboracions amb l’smial; també ho vaig fer com a mostra d’agraïment per la seva col·laboració 
amb la meva recerca.   
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4.2.2. Criteris de selecció dels informants52  

Les dades més important i significatives s’han obtingut amb el contacte directe amb els 

membres de l’smial de Lórien. Són les dades relacionades amb el perfil de les persones que 

integren aquest tipus d’associacions, les pràctiques socials que hi desenvolupen, els factors 

identitaris i la manera com representen allò amb el que s’identifiquen. En aquest cas, els 

procediments més idonis ha estat l’observació participant (anotant les impressions en un diari 

de camp) i les entrevistes en profunditat. Es complementarà amb fonts textuals (tant online - 

fòrums online i les webs creades pels seguidors del món Tolkien - com bibliogràfiques) i 

audiovisuals (documentals). 

També han estat fonamentals per a l’estudi dels altres component del circuit , les fons 

bibliogràfiques (a més de les relacionades amb Tolkien i de la seva obra) i documentals.  

S’ha entrevistat a la presidenta i expresident de l’smial (en Dani Ylmir, president de 2004 

a 2006, i l’Aurea Elanor Peucansat, la presidenta actual) i a alguns membre significatius, 

concretament: Neus Isil i Elena Nilechorwen. També s’ha entrevistat a membres de la STE, 

concretament, Helios Imrahil (president de l’smial de Edhellond a València, i que fou president 

de la STE de 2001 a 2003).  Aquestes persones són membres actius a l’smial o a la STE i 

alguns porten més de 10 anys dins de la Societat 

 

4.2.3. Limitació temporal i espacial de la mostra 

El setembre de 200553 em vaig posar en contacte per primer cop amb el president de 

l’smial de Lórien, en Dani Ylmir54. Va ser mitjançant el correu electrònic que es proporciona a 

la pàgina web oficial de la STE. Se’m va convidar a la següent reunió i a partir d’aleshores he 

anat assistint regularment a les altres convocatòries. 

Des del primer dia vaig explicar obertament el motiu del meu interès per posar-me en 

contacte amb el grup, l’objectiu del meu treball de recerca i la intenció que tenia d’entrevistar a 

alguns del membres de l’smial.  

La meva participació en l’smial, amb l’objectiu de facilitar l’observació, ha consistit en 

l’assistència a les reunions mensuals, que tenen lloc al Centre Cultural de les Corts, i la 

col·laboració en diverses activitats, la qual cosa m’ha permès tenir un contacte més proper amb 

alguns del membres gràcies a les reunions, algunes de les quals tenien lloc en els seus domicilis 

particulars. Aquestes col·laboracions també han ajudat a “guanyar-me” la confiança del grup, 

com també ho han fet les trobades informals (anar al cinema, sopars, excursions, etc.). 

 

                                                 
52 Podeu veure una fitxa cada una de les cinc persona entrevistades a l’annex 1 
53 Podeu veure una cronologia de la recerca a l’annex 2  
54 En endavant, s’emprarà en ocasions el nom de cada membre de l’smial acompanyat del seu nom 
tolkiendil  en cursiva, que és la manera com s’identifiquen entre ells. 
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4.3. Tècniques de recollida de dades: el mètode etnogràfic (com observar) 

Els objectius del treball de camp eren, per una banda, introduir-me en el grup de manera 

que em fessin la confiança suficient com per integrar-me en les seves activitats i poder observar 

la seva dinàmica. També pretenia, naturalment, fer entrevistes a alguns dels membres, i 

necessitava tenir una bona predisposició. El contacte previ em va facilitar molt el disseny del 

guió de les entrevistes. 

S’ha aplicat el mètode etnogràfic, i com la recerca s’ha centrat sobretot en el Consum, 

ha hagut un important component empíric i s’ha considerat que les tècniques qualitatives 

d’investigació són les més idònies, donada la complexitat del fenomen i la consideració 

d’elements poc quantificables.  

És per això que els dos recursos més important han estat: 

- l’observació participant.  Vaig procurar assistir a totes les reunions ordinàries i 

participar en la preparació de les activitats que s’han programat. Vaig anar anotant les 

impressions, dades d’interès i observacions significatives en un diari de camp.  

- les entrevistes en profunditat als membres més destacats i actius de l’smial de Lórien 

i de la STE. 

Per recolzar la investigació s’ha fet un treball de recerca bibliogràfica i documental 

(manuals, assaigs, articles de revista, estudis de casos, diccionaris i enciclopèdies, hipertextos a 

Internet, documents audiovisuals). S’ha confeccionat una fitxa per a cada document consultat, i 

la informació obtinguda s’ha classificat amb el mateix criteri que les entrevistes.  

També s’han recollit documents gràfics (fotografies, dibuixos) que poguessin servir per 

complementar la presentació final del treball escrit. Han estat classificades de la mateixa 

manera, igual que tota la documentació obtinguda a Internet (textual, gràfica, audiovisual). 

 

4.3.1. Les entrevistes: guió, enregistrament i transcripció 

 

S’elaborà un guió semiestructurat per a les entrevistes, de manera que no fos un 

qüestionari tancat. Es va preveure que cada entrevista tindrà un format llarg (d’una a dues 

hores), i que es filmaria amb càmera de vídeo (previ consentiment dels entrevistats i 

entrevistades), posteriorment s’ha fet la transcripció aproximada (no literal) de les 

informacions més significatives. Finalment s’han agrupat els fragments d’entrevista seguint 

una classificació de temes que interessin a la recerca55. 

 

                                                 
55 Ho podeu veure indicat a l’apartat 4.3.4 



El Cercle de l’Anell  Glòria Deumal López 
 
 

 - 22 - 

Finalment, la durada de cada entrevista ha oscil·lat entre 90-120 minuts, i han estat 

enregistrades en vídeo56, amb el permís previ de la persona interessada . Aquest recurs és molt 

adient quan es tracta d’entrevistes en profunditat, ja que resten enregistrats elements importants 

com ara els gests, les expressions i les actituds. Totes les entrevistes han estat filmades amb 

vídeo, la qual cosa també ha permès observar les reaccions i altres aspectes no verbals de 

l’expressió. 

No s’ha fet una transcripció de la totalitat de les respostes i comentaris, ja que aquest 

tipus d’entrevista origina moltes derivacions que no resulten d’interès o són de caire personal. 

S’han transcrit literalment aquells passatges que fessin referència als temes que es tracten en la 

recerca.  

Guió de l’entrevista 

Nom de l’entrevistat/da: 
Data i lloc de l’entrevista: 
 
Dades personals dels entrevistats/des 

- Nom (propi) 
- Pseudònim o epessë57 
- Edat 
- Gènere 
- Nacionalitat 
- Lloc de residència 
- Posició socioeconòmica 
- Treball 
- Estudis 
- Situació familiar 
- Estat civil 
- Religió/no creient 

 
Dades relacionades amb l’smial i la STE 

- Data d’ingrés a l’smial 
- Elecció del pseudònim, significat i motiu 
- Raça amb la que s’identifica 
- Càrrec o funció a l’smial 
- Nivell de dedicació i de participació a l’smial i la STE 

 
Temes a tractar 
 
Sobre l’smial 

- Significat de dels termes “Smial”,  “Mereth”,  “estelcon”,  “mathom”, etc  
- Any de fundació 
- Elecció del nom 
- Fundadors: qui i per què  
- Lloc habitual de reunió 
- Simbologia pròpia 
- Organització actual: en relació amb la STE i l’smial: jerarquització, rivalitats 
- Activitats que fa 
- Activitats de captació 

o Ingrés: com es contacte per primera vegada amb l’smial 
o Motivacions per l’ingrés a l’smial 

                                                 
56 Càmera de vídeo digital 
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- Relacions personals entre els membres 
- Nivell de participació i implicació dels membres 
- Nivell de participació i implicació amb la STE 
- Relació amb altres smials: semblances i diferències  
- Nivell de fidelització i permanència 
- Com veus la situació de l’smial avui dia? 

 
Altres 
 
Què significa per tu l’smial? 
Què trobes a l’smial que no trobeu a altres llocs? 
Què ha significat per tu Tolkien? 
Amb quina raça t’identifiques i per què? 
Quin passatge del llibre t’agrada més? Quin personatge? 
Tens altres aficions relacionades? 
 
 
Per què creus que Tolkien atrau a tanta gent? 
Quina influencia té el “mercat” en la difusió del fenomen? 
De quina manera tu mateix/a et deixes influir pel mercat de consum? 
Creus que quan passi aquesta recent tolkienmania, els veritables seguidors continuaran? O 
creus que decaurà? Quina era la situació abans de LOTR58? I després? 
Quin nivell de coneixement creieu que té la gent corrent sobre Tolkien i la seva obra? 
 
Opinió sobre la pel·lícula de P. Jackson 
Quina va ser la teva primera impressió? Tenies prejudicis formats? 
 
Què distingeix el veritable seguidor del que no ho és? 
Què són els ringers? I els tolkiendil?  
Quina imatge creus que la gent té de vosaltres? 
Com et veus a tu mateix/a, com a seguidor/a de Tolkien?  
Què significa per tu, personalment, Tolkien i tot el que s’hi relaciona? 
Et consideres / us considereu nostàlgics o romàntics? 
Et consideres / us considereu frikis?... 
 
Llegeix i digues si estàs d’acord amb aquesta definició: 

Friki (de la Wikipedia) 
(Del inglés freak, que significa raro, extravagante, estrafalario, fanático.) 
“Un friki es una persona obsesionada con un tema o afición en concreto, normalmente 
extravagante, hasta el punto de convertirlo en una forma de vida. Normalmente se ha 
relacionado sobre todo con la informática, los cómics, el anime, las películas y series de 
ciencia ficción y fantasía, pero el término puede extenderse a cualquier gusto desmesurado. 
Normalmente se asocia a un carácter introvertido o difícil de relacionarse con personas 
ajenas a su afición y a una indumentaria no convencional, aunque estas características se 
basan en prejuicios sociales. En casos muy extremos, el aficionado obsesivo/compulsivo 
deja de ser friki y evoluciona a gosu (superlativo del adjetivo friki, aquel que sacrifica sus 
relaciones personales y su salud física y mental a un videojuego en particular. El Gosu, o 
maestro del juego, dedicará todo su potencial al dominio casi total de éste) o geek (persona 
que comparte una gran fascinación, quizás obsesiva, por la tecnología y la imaginación; es 

                                                                                                                                               
57 epessë o sobrenom, literalment en quenya “nom posterior” 
58 The Lord Of The Rings, la trilogia cinematogràfica de P. Jackson 
59 Mot usat per les trobades dels tolkiendili catòlics, deriva de la paraula quenya tarwë (jardí) i el 
relacionen amb Carmel, el mont bíblic on va ser crucificat Jesús. 
60 Fandom: prové de la contracció de les paraules angleses fan kingdom (“reialme dels aficionats”) i es 
refereix al conjunt d'aficionats (també s’aplica a les comunitats online) a un fenomen en particular; 
especialment es refereix als fans de la ciència-ficció o a la literatura fantàstica. 
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más un estilo de vida y una forma de ser que una afición concreta por algo poco habitual. 
Su objetivo es hacer las cosas por diversión y por el reconocimiento, casi siempre por el 
simple placer de hacerlo. Suele ser una persona más extravagante y extrovertida tanto en su 
estilo de vida como en su forma de ser).” 

 
T’identifiques amb algun aspecte de la definició? 

 
Altres possibles temes  
 

• Creences religioses: trobada  Mereth o Tarwendili59 (Cuenca, desembre 2005). Primera 
trobada d’oració i reflexió dels aficionats a Tolkien que també comparteixen la seva fe 
catòlica. Comentar. 

• Importància d’Internet per al món del fandom60 de Tolkien 
• El fandom de Tolkien a altres països (Gran Bretanya, Rússia) 

 
 

4.3.2. Lectura i visionat documental 

 

No hi ha res publicat sobre el fandom de J.R.R. Tolkien, per tant, s’han consultat fonts 

bibliogràfiques en les que es parla del tema de manera subsidiària.  

Un recurs important, encara que se li dóna un tractament no gaire rigorós, han estat els 

documentals videogràfics; sobretot alguns del capítols dels apèndix de les versions extenses de 

la trilogia de P. Jackson i el documental “Ringers, el Señor de los Fans” de Planet BB. 

Però la font més inexhaurible i rica d’informació han estat els mateixos fans: la revista 

ESTEL (publicació trimestral de la STE), reportatges i entrevistes als mitjans i Internet, un 

territori virtual poblat de relats, imatges, videoclips i música, tot inspirat pel “professor61” i la 

seva creació. 

 

4.3.3. Observació participant i diari de camp 

 

Dificultats previstes per a la realització del treball de camp. Planificació de l'entrada al camp 

Des de l’estiu de 2005 tenia clar el tema de la recerca de manera en quan va ser possible 

vaig intentar posar-me en contacte amb el president de l’smial de Lórien (aleshores en Dani 

Ylmir). L’únic canal de comunicació possible era via l’e-mail que es facilita a la pàgina web de 

la STE. En un primer missatge explicava les meves intencions i demanava tenir una primera 

entrevista amb el grup.  

Aquesta ha estat una primera dificultat: establir el primer contacte, ja que el president, va 

trigar molt a contestar-me. Un cop feta ja la primera trobada amb el grup, que va ser molt 

cordial i distesa, ja vaig preveure algunes dificultats futures, que vaig anotar al diari de camp:  

 

                                                 
61 Els tolkiendili, respectuosament, solen anomenar “professor” a Tolkien.  
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1. Procurar deixar de banda la meva implicació emocional amb el tema  

2. La meva integració natural en el grup i la participació en les seves activitats crec que pot 

resultar lenta i necessitarà un procés, doncs aquest tipus de grup solen ser tancats, 

encara que t’acullin obertament. Empren un llenguatge propi (vocabulari extret de l’obra 

de Tolkien) que hauré d’anar coneixent, i els membres de l’smial que he conegut són 

amics de fa molts temps i els uneix una afecció comuna que ells consideren minoritària.  

3. Hauré de participar en activitats molts especials (per exemple, una “mereth” o trobada 

de tots els smials de la zona on tothom és conegut per un pseudònim o àlies tolkienià i 

cadascú es disfressa segons la raça a la que pertany), etc. 

4. La possible reticència a fer alguna entrevista en profunditat per part d’alguns dels 

membres o recaptar dades personals (edat, afeccions, treball, estudis...). 

 

Un cop establert el primer contacte, el meu propòsit era assistir a totes les reunions que 

pugués del grup, participar en les activitats que pugui i realitzar entrevistes en profunditat amb 

alguns membres significatius. 

 

L’observació participant 

D’octubre de 2005 a desembre de 2006 he pogut assistir a deu reunions de l’smial i a 

diverses activitats. 

El lloc de reunió habitual és el centre cultural del barri de Les Corts però quan es tracta de 

preparar alguna activitat sol fer-se al domicili particular d’algun dels seus membres. A totes les 

trobades hi ha cinc membres de l’smial que acostumen ser-hi habitualment, a més d’altres 

assistents esporàdics. La meva presència s’ha tolerat sense cap problema.  

A les reunions acostumo observar les actituds i comentaris que crec interessants per la 

recerca. Si surt un tema propici, aprofito per a fer preguntes personals o sobre l’smial. Sempre 

estan molt predisposat a explicar-me coses que suposadament ignoro sobre Tolkien o qualsevol 

altre tema relacionat.   

 

4.3.4. Criteris de recopilació de les dades 

 

Com la quantitat de dades que proporcionen les fonts emprades és ingent i molt diversa, 

s’ha fet una selecció del més rellevant i s’ha anat classificant per temes, segons es referissin a: 

- Sociedad Tolkien Española i altres Societats Tolkien 
- Smial de Lórien i altres smials espanyols 
- Fandom de Tolkien: Tolkiendili i ringers 
- J.R.R. Tolkien i obra literària  
- La trilogia cinematogràfica d’“El Senyor dels Anells 62” de P. Jackson 

                                                 
62 En endavant LOTR, per referir-nos a la versió cinematogràfica de P. Jackson 
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4.4. Model d’anàlisi comparatiu i ordenació de les dades: el Circuit de la Cultura. 

4.4.1. Definició de conceptes: 

 

Es pretén analitzat Tolkien com a fenomen cultural però, què es pot considerar com a tal? 

Quins són els factors que converteixen quelcom en un fenomen cultural?  

El model del Circuit de la Cultura planteja que un fenomen cultural esdevé de 

l’articulació de diversos factors molt complexos d’analitzar, perquè són interdependents uns 

dels altres i, sovint són difícils de destriar. De tota manera identifica cinc elements que 

s’articulen en forma de circuit retroalimentat: la representació, la regulació, el consum, la 

producció i la identitat, cap dels quals predomina sobre els altres ja que cada element és 

necessari però no suficient per si mateix per explicar l’adopció d’un significat cultural, i , per 

tant, tampoc importa per quin element del circuit decideixis començar l’anàlisi. 

És per això que Du Gay, en el seu anàlisi sobre l’impacte cultural del Walkman de Sony, 

estudia cada nivell del circuit sempre en relació amb els altres.  

 

Parteixo, doncs, de la base de que els consumidors són agents socials actius (A. Touraine) 

en el seu entorn, malgrat que aquest entorn també és un condicionant però que, en cap cas, els 

consumidors es deixen influir passivament. L’entorn social està condicionat, així mateix, per 

altres influències. Ja ningú nega que l’impacte de les tecnologies mediàtiques (la televisió, el 

cinema, la telefonia mòbil, el computador personal, Internet) han revolucionat la cultura i la 

societat des del segle XX ençà. De tal manera que avui, i a escala mundial, la producció i 

consum de “bens culturals” representa una de les indústries més importants i poderoses 

(concepte desenvolupat per l’Escola de Frankfurt). Aquest fet ha provocat la necessitat de 

regular la cultura – o els productes que se’n deriven – i ha posat al consumidor cultural en el 

punt de mira de totes les estratègies. Però Du Gay demostra que no és tant fàcil com pugui 

semblar controlar els gustos i tendències, ja que un consumidor cultural també és un productor 

de nous significats culturals que trenquen sovint els esquemes de les anàlisis més precises i de 

les “regles del joc” més estrictes. I això té una rellevància especial quan parlem dels i de les fans 

del fantàstic, i de Tolkien en concret. També ho veurem. 

És pel que dèiem abans, sobre l’efecte de les tecnologies mediàtiques, que donarem una 

atenció especial a dos fenòmens que han trasbalsat el reducte dels tolkiendili i els ringers: la 

última versió cinematogràfica d’ESDA i Internet. 

Una característica del model del Circuit de la Cultura és que tots els nivells que s’hi 

relacionen formen una unitat temporal, és a dir, que un fenomen cultural es dóna en un espai i 

un temps determinats i que cal sotmetre’l a continues revisions, quan les condicions canvien. 
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En primer lloc, cal que el concepte de consumidor no s’entengui en termes economicistes 

(per l’Economia, “consum” és la compra d’un producte i el seu valor monetari o preu) i li 

dissociem el seu significat pejoratiu (associat al malbaratament, l’excés, la dependència, la  

falses necessitats, etc).  Un error freqüent en les estratègies de màrqueting és no donar prou 

atenció a la manera com s’usa un objecte (Braudillard) després de comprat i el significat - o 

significats - que se li associa (que pot ser totalment contrari a el previst!), en termes de 

satisfacció de les necessitats i desigs individuals.  

Un altre prejudici associat als productes culturals, sobretot els relacionats amb l’oci, és la 

seva mala influència com a disgregadors socials i la seva capacitat de “vendre” falsos plaers 

totalment innecessaris (Marcuse)63.  

Per Du Gay – i Braudillard – el consum és un sistema de significats, i un objecte o 

artefacte cultural no només té un valor d’ús o d’intercanvi: té un valor, sobretot, identitari. És a 

dir, que les pràctiques de consum (les diferents maneres d’usar un producte) serveixen per 

marcar patrons de diferenciació social, per a expressar diversos estils de vida. Per Michel Certau, 

consum significa essencialment “esdevenir similar a”64; com a consumidors adquirim allò que 

ens converteixi en el que desitgem ser. 

Per Du Gay, els subjectes socials som agents actius en la creació de la seva pròpia 

identitat mitjançant el consum, una mena de bricolatge (una autoconstrucció amb els elements 

que tenim a l’abast) de la personalitat. 

I de la mateixa manera que insistíem en no donar un significat economicista al concepte 

de consumidor, tampoc ho hem de fer amb el de producció  d’artefactes culturals; per Du Gay 

és molt més que el simple procés de fabricació, ja que intervenen elements com l’impacte de les 

noves tecnologies, l’estil empresarial, les estratègies de màrqueting i de fabricació, etc. 

La regulació fa referència també a un complex ventall de significats: les polítiques 

culturals i audiovisuals i les normatives relacionades, tant locals con globals, però també inclou 

la discussió sobre els límits entre les esferes pública i privada.  

 

4.4.2. El mètode d’anàlisi 

 

Com, per les limitacions que ha de tenir aquesta recerca, no és possible fer un estudi 

complert de tot el circuit, em limitaré a analitzar un dels cinc elements, el consum, en relació 

amb els altres quatre. Ho veurem amb detall en el capítol següent. 

 

                                                 
63 Per exemple, per a Adorno i Horkheimer la unió Indústria-Cultura ha fet que es corrompin els “alts 
valors” del món de la cultura amb l’emergència de la cultura de masses homogeneïtzada, fent que a els 
ciutats esdevinguin una massa passiva de consumidors. 
64 Du Gay, P. "Doing cultural studies...” Pàg. 98 
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5. ANALISI. Descripció etnogràfica: estudi de la recepció i el consum. El cas de l’Smial 

de Lórien.  

Per l’estudi dels casos s’ha emprat el mètode comparatiu a partir d’un nombre limitat de 

casos, establint semblances i diferències. 

L’anàlisi de continguts i textual ha resultat el més adient per les dades documentals 

(iconogràfiques, textuals, sonores).  

Com per l’anàlisi comparatiu i l’ordenació de les dades s’ha emprat el mètode d’anàlisi del 

Circuit de la Cultura, les dades s’han classificat segons indicadors relacionat amb cada un 

dels elements que conformen el circuit i la seva relació amb el consum i que s’han descrit en el 

capítol anterior. 

 

5.1. Procés de recerca: primeres impressions i altres impressions  

Vaig intentar el primer contacte amb l’Smial de Lórien mitjançant el correu electrònic que 

es facilitava a la pàgina web del la STE (Sociedad Tolkien Española). 

En el e-mail explicava clarament que volia posar-me en contacte amb ells per realitzar un 

treball de recerca sobre els seguidors de Tolkien i el món fantàstic per ell creat. També admetia 

la meva afecció personal per l’autor i la seva obra, pensant que podria facilitar el contacte. 

A l’inici va ser decebedor ja que varen trigar molt en contestar l’e-mail (un mes); fins i tot 

vaig escriure a la presidència de la STE explicant les meves dificultats. Aquesta vegada  

resposta va ser molt ràpida i amable, i el cas és que dies després em van contestar des del mateix 

smial de Lórien, convocant-me a la seva primera reunió del curs. A partir d’aquest moment, tot 

ha anat força bé. 

A la primera reunió vaig assistir amb tres convidats més, dels quals només dos, en Jordi 

Vestri  i jo, hem continuat anant a les següents reunions. 

En el moment de les presentacions ja els vaig advertir del motiu del meu interès per assistir 

a les seves reunions però també els vaig confessar un interès personal i la meva disposició a 

col·laborar amb el que necessitessin. 

Des del primer moment em vaig adonar de la forta relació d’amistat que hi ha entre els 

membres més habituals. Es percep per la manera com es parlen entre ells i també perquè es 

dedueix que es relacionen fora dels moments de reunió “formal”. 

 

L’acollida va ser, i continua sent, molt oberta, malgrat algunes reserves. Tothom, sense 

excepció, es mostrà molt predisposat a proporcionar-me informació i ningú no van mostrar cap 

incomoditat amb les meves preguntes. De fet, semblen acostumats a aquesta circumstància. 
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La meva integració amb el grup va ser força bona, però vaig notar una certa reticència a que 

participés massa directament en les activitats en les que intervenia  l’smial, encara que em 

convidaven a assistir-hi sense problemes. Això ha anat canviant amb el temps. Tampoc van 

tenir cap inconvenient quan el feia preguntes o quan els vaig demanar de fer alguna entrevista. 

Els membres actius de l’smial són amics de fa molt temps i han compartit moltes coses. Hem 

vaig adonar de que, de moment, preferien que no m’involucrés massa directament amb les seves 

activitats. 

 

5.2. Ordenació i anàlisi de les dades obtingudes, segons el model d’anàlisi (el Circuit 

de la Cultura) 

5.2.1. Hipòtesis  

Partim de la hipòtesi de que certes pràctiques o productes culturals esdevenen socialment 

significatives i que els mètode d’anàlisi que proposa Du Gay (el Circuit de la Cultura) és 

aplicable a un fenomen cultural de gran abast. 

Com s’ha apuntat a l’apartat 3.2 l’objectiu de l’anàlisi és Tolkien com a fenomen cultural, 

tot emprant el model d’anàlisi que proposa Du Gay amb el Circuit de la Cultura, explicat a 

l’apartat 2.5 i 4.4.  

 

5.2.2. El Circuit de la Cultura: Definició dels conceptes 

El model del circuit de la cultura ja està descrit en l’apartat 2.5 i 4.4. Aquí definirem els 

conceptes que són aplicats a l’anàlisi posterior: 

 

- CONSUM: entenem con a consum l’ús que en fan i els significats que els tolkiendili 

associen a certs productes (culturals o materials) un cop han sortit al mercat. 

- INDÚSTRIA CULTURAL: tot el conjunt d’entitats industrial i reguladores que 

produeixen i controlen el mercat dels productes associats a Tolkien. Engloba els conceptes de 

PRODUCCIÓ i REGULACIÓ. Molt vinculada a l’element REPRESENTACIÓ ja que 

condiciona la manera de mostrar el producte al públic (disseny i publicitat). 

- ARTEFACTE CULTURAL65: els objectes materials (productes) o simbòlics amb els 

que els seguidors de Tolkien s’ identifiquen i que els vinculen al seu grup de referència. Molt 

vinculat als conceptes d’IDENTITAT i REPRESENTACIÓ.  

- SUBCULTURA: els artefactes culturals i comportaments que els tolkiendili empren 

activament per a mantenir-se com a grup amb un estil minoritari. 

                                                 
65 Com artefactes culturals s’entenen, segons la definició de Vigotsky, com les eines, materials o 
simbòliques, mitjançant les quals les persones es relacionen amb el seu entorn i entre si, i que també els 
permet crear nous artefactes i nous significats. 
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- PRODUCCIÓ: procés de producció, distribució i venda d’un artefacte cultural vinculat a 

l’afició a Tolkien, de producció massiva. Engloba els productes materials (llibres, mechandising 

divers) i immaterials (cinema, webs, jocs). 

- REGULACIÓ CULTURAL: els dipositaris dels drets legals 66 sobre l’obra de Tolkien 

mantenen continues friccions amb els seguidors de l’autor, que consideren que han de gaudir 

lliurament del llegat imaginari que va crear. L’enorme impacte de LOTR ha enfrontat 

Tolkiendili amb ringers: el que era una afició subcultural ha esdevingut un negoci global i el 

que es mantenia en l’àmbit privat (de grups minoritaris) ha fet un salt espectacular i inesperat a 

l’esfera pública. Internet està assolint el paper de lligam entre ambdues esferes, també entre els 

tolkiendili. 

 

5.2.3. Consum-representació 

De quina manera escenifiquen o representen els seguidors de Tolkien els 
significats amb els que s’identifiquen. Com els veuen les persones 
alienes i com es veuen a ells mateixos. 

o Com creuen que són vistos per les persones alienes 
o El descrèdit de la literatura fantàstica  
o Com es veuen a ells mateixos.  
o El concepte de friki67 
o El sentit de disfressar-se (o de vestir tolkiendil) 

 

Com creuen que són vistos per les persones alienes  

Diu en Dani: “Normalment la gent quan sent parlar de la STE s’imagina “una panda de 

bojos que van pel bosc matant orcs”. Comentari que comparteixen tots els entrevistats.  

On s’ha fet més evident és el tractament donat pels mitjans de comunicació. Els reportatges 

televisius o entrevistes solen mostrar la part més “friki” o mediàtica (disfresses, llargues cues 

davant dels cinemes, rol en viu). Això mateix ho van comprovar els membres de l’smial de 

Lórien el dia que van ser convidats al programa de TV3 “30 minuts” presentat per Ramon 

Pellicer juntament amb altres clubs de fans: els fans d’“Star Trek” (trekkies) i els d’“Star Wars”. 

També tots diuen que l’entrevista va ser molt “deplorable”. Van entrevistar durant més minuts 

als que anaven disfressats (cercaven la “frikada”, diuen els entrevistats). “Com que Tolkien es 

considerada literatura de segona, tu que llegeixes això has de ser un bitxo “raro”. Tolkien és 

molt més que una peli o un llibre de “segona”, diu la Neus. El presentador (Pellicer) va 
                                                 
66 Tolkien Estate, Tolkien Enterprises i New Line Cinema  
67 “Friki: (Del inglés freak, que significa raro, extravagante, estrafalario, fanático). Un friki es una 
persona obsesionada con un tema o afición en concreto, normalmente extravagante, hasta el punto de 
convertirlo en una forma de vida. Normalmente se ha relacionado sobre todo con la informática, los 
cómics, el anime, las películas y series de ciencia ficción y fantasía, pero el término puede extenderse a 
cualquier gusto desmesurado”. De Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Friki  
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preguntar a en Dani si se sentia un elf, i ell li va contestar “No, només em sento una persona, i ja 

està.” 

Els desagrada aquesta imatge que es té dels tolkiendili. I com la imatge és molt important, 

no “ven” tant a nivell mediàtic la imatge d’una persona llegint un llibre de 1000 pàgines, sinó el 

friki disfressat d’orc o de Gol·lum.  

No solen parlar de les seves aficions, encara que no se n’amaguen. Per exemple, entre els 

companys de l’Aurea, els altres mestres de l’institut, sovint troba una la reacció escèptica amb 

comentaris com “i això t’agrada?”. Sorprèn que una filòloga clàssica li agradi aquest tipus de 

literatura de “classe baixa”. 

Els companys de feina de l’Helios (a l’Institut bioquímic de la UV) saben de la seva afició, i 

es troba amb reaccions de tota mena: hi ha qui és respectuós i d’altres que el miren amb certa 

condescendència. Saben també que demana festa cada any per poder assistir a l’Estelcon anual i 

ja s’ho prenen  com una cosa normal, tot dient coses com “¡Hombre! Te vas “a lo de los 

enanitos”, ¿no?”.  

L’Elena diu que normalment no troba cap problema amb la gent quan explica la seva afició, 

normalment la reacció sol ser de curiositat. La reacció més extrema, però, va ser quan una 

professora de literatura del col·legi del seu fill, quan va saber que l’Àlex era membre de la STE i 

que jugava a rol, es va pensar que era quelcom perniciós i que potser pertanyia a una mena de 

secta estranya. Però en general la gent sol reaccionar positivament, per exemple, quan 

organitzen alguns tallers o activitats acostuma a ser un gran èxit i mai són rebutjats o mal vistos.  

Una altre anècdota positiva: un professor del col·legi dels dominics a València, San Vicente 

Ferrer, membre de l’smial de Edhellond a València , ha fundat l’smial escolar del que s’ha parlat 

tant als mitjans. Hi ha una relació excel·lent amb el pares i l’escola, ja que els seus membres es 

troben per llegir, cantar, jugar, aprendre a dissenyar i cosir disfresses i aprendre llengües 

antigues o escriure en èlfic. 

 

El descrèdit de la literatura fantàstica 

Aquesta desconfiança que inspiren els aficionats a Tolkien també té molt a veure amb 

l’eterna discussió: la literatura fantàstica és literatura en “majúscules” o en “minúscules”? 

Sempre ha estat considerada un gènere menor, la qual cosa fa que un aficionat a aquest tipus de 

narració sigui molt escèptic amb els crítics.  

L’Aurea considera que la primera literatura fantàstica és l’èpica clàssica, avui dia 

considerada com “alta literatura”. El més curiós és que els lectors de Tolkien solen ser grans 

lectors amb el criteri suficient per a valora la qualitat del que llegeixen. Per ella, i també per la 
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Neus i per l’Helios, és bo el que els agrada i els diverteix. Concretament, afirmen que l’obra de 

Tolkien té una gran qualitat literària: és agradable de llegir, empra un estil molt acurat 

(recordem que era filòleg), les descripcions d’escenaris i paisatges i d’escenes bèl·liques són 

magnífiques (això és considerat com la millor faceta de Tolkien com a escriptor) i és molt 

notable com a poeta. 

La Neus afegeix que la literatura fantàstica, i també la de ciència ficció, et permet parlar o 

plantejar situacions o personatges que serien impossibles en el món real, fins i tot constituirien 

temes tabú si la narració fos realista. És més fàcil parlar de certs temes si poses en un context 

fantàstic. Però el que es busca, sobretot, és la diversió. 

I aporta una teoria personal: tots els que no li agrada Tolkien o aquest tipus de fantasia és 

perquè creu que si una narració no parla del planeta Terra no és pot considerar literatura. No és 

casual que el boom de Tolkien als anys 60-70 es dóna entre els estudiants de Ciències, ja que els  

de Lletres ho considera literatura de baixa qualitat. Això es pot veure en nombrosos fets 

anecdòtics que es provenen d’aquells anys i d’aquell ambient universitari: un element del gen de 

la mosca de la fruita anomenat “bilbo”, molts dels primers jocs per ordinador incorporen 

referències tolkienianes, la llengua èlfica s’incorpora al llenguatge UNICODE...  

Un altre aspecte que ha contribuït al descrèdit és la vinculació que es fa amb els jocs de rol, 

que molta gent considera subversius o perillosos, una mala fama guanyada injustament  per 

algunes notícies desgraciades que van tenir molt ressò als mitjans (casos com el de “l’assassí del 

rol68” o “l’assassí de la katana69”). I és ben cert que els jocs de rol s’inspiren en el seu naixement 

en Tolkien de manera que, en els anys 60-70, qui jugava a Dungeons&Dragons llegia Tolkien70. 

 

Com es veuen a ells mateixos 

 

Ells no es consideren  un grup tancat però, encara que es fan actes oberts al públic, es busca 

una certa intimitat, i és per això que les Estelcon i les Mereth es fan en llocs apartats, amb un 

entorn bucòlic o evocador, en el que se sentin lliures per expressar-se i fer el que vulguin.  

De fet, avui dia ja no hi ha tant ambició per donar a conèixer Tolkien perquè tothom el 

coneix. Hi ha alguna divergència en relació al tema de ser més selectius o mantenir-se oberts. 

                                                 
68 Podeu llegir la notícia publicada a El País del 19 de febrer de 1997 amb el titular: “La Audiencia 
condena a 42 años de cárcel al 'asesino del rol', al que considera cuerdo” 
69 Podeu llegir la notícia publicada a El Mundo edició digital del 2 d’abril de 2000 amb el titular: “ Matan 
con una «katana» a un matrimonio y a su hija en Murcia” 
70 Una anècdota: quan ET, el personatge d’Spielberg, s’amaga a la casa de la família protagonista, els 
nens estan jugant al D&D primitiu, que encara es jugava amb tauler i sense llibre. 
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En general són partidaris de la segona postura, encara que també els agradaria que les trobades 

fossin més serioses i menys festives. Creu que les Mereth, les convencions locals, poden ser 

més intimes i deixar la convenció general, l’Estelcon, més oberta al públic. 

Pensen que els que titllen els tolkiendili de sectaris estan molt equivocats. Molta gent té 

aficions rares a les que li dediquen bona part del seu temps lliure, però que semblen més 

acceptades perquè tenen una projecció professional (l’astronomia o observar els ocells) o tenen 

una tradició popular (les falles de València, el futbol). Afirmen que l’afició per Tolkien t’aporta 

un valors intel·lectuals i humans que no es troben en moltes altres aficions considerades “rares”. 

Sovint la gent qualifica Tolkien d’antiquat, però obliden que si una obra perdura en el temps 

i per generacions és perquè té un valor afegit. A més a més, l’antiguitat comporta una història al 

darrera que li dóna aquest valor afegit. L’aficionat que descobreixi a Tolkien i l’enamori es 

trobarà en un camp inabastable que no se’l podrà acabar, no només per la pròpia creació de 

Tolkien sinó per tots els camps de nous coneixements que li obrirà. 

Sobre el concepte de friki  

Durant les entrevistes se lis proporcionava una descripció del mot “friki71”, extreta de 

l’enciclopèdia wiki “Wikipedia” i els vaig demanar què en pensaven de la definició i si es 

consideraven frikis o no.  

En general es consideren frikis en el sentit de gent aficionada al que s’anomena subcultura o 

fenòmens relacionada amb la ciència ficció, el terror o la fantasia en general (còmics, sèries de 

televisió, pel·lícules, literatura de gènere, jocs de rol). Normalment un friki no es restringeix a 

un camp concret, per exemple, un fan de Tolkien pot ser-ho també de la sèrie Star Trek o 

agradar-li el còmic manga japonès. 

L’Aurea diu que s’identifica amb la definició de friki que li proporciono, entenent que és 

una persona que “li agraden coses que normalment no li agraden a la majoria” però es considera 

més obsessionada, més “tocada” per l’afany col·leccionista.  

De tota manera pensen que la diferència que popularment es fa entre aficionat o friki és 

bàsicament el nombre de seguidors: per exemple, un aficionat al futbol mai serà considerat friki, 

perquè és una afició majoritària que mou masses de gent, encara que pot ser molt més obsessiu 

que un tolkiendil (va cada dia al camp de futbol, hi va disfressat i crida consignes extremistes, 

tenen reaccions violentes o ploren si perd el seu equip i molts d’ells fan del futbol la seva vida). 

                                                 
71 Podeu llegir la definició al peu de la pàgina 27 
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A l’Elena, la paraula friki li sembla divertida i no li molesta, encara que creu que en certa 

manera, tots som frikis. Una persona que treballa 24 hores és un friki del seu treball, o una dona 

que es passa tot un dia al saló de bellesa, o els fanàtics d’algun esport... ella prefereix mil 

vegades ser friki d’una persona que escriu llibres que no pas de coses que són passatgeres i 

banals. Reconeix que a vegades “va de friki” per gust, per veure com reacciona la gent. 

 

Això mateix diuen la Neus i en Dani. Són els que es consideren menys frikis, ja que afirmen 

que no deixen de relacionar-se amb normalitat amb qualsevol tipus de gent. Coneix gent que 

s’ajusta a aquesta definició més extrema, com l’Elena, per exemple (comenten que últimament 

està molt rara, “viu” en la Terra Mitjana). 

 

L’Helios, com totes les persones entrevistades, només es considera friki en el sentit positiu 

del terme. No li agrada l’estigma social que té la paraula ja que sol ser ridiculitzada. Per a un o 

una tolk iendil, Tolkien és quelcom molt seriós i no només es tracta d’una cosa per passar 

l’estona. Ho defineix com una persona obsessionada per una afició que sembla que és quelcom 

poc ortodoxa i relacionat amb el fantàstic, i en aquest sentit sí que si considera: dedicat a 

Tolkien tot el temps que té a banda del treball i les tasques més domèstiques. 

 

En general, els reben amb indiferència el que digui o pensi la gent. 

El sentit de disfressar-se (o de vestir tolkiendil) 

En general, en el dia a dia, tots vesteixen de manera informal i senzilla. Només en Dani 

sempre vesteix amb roba de color negre i màniga llarga, tant si fa fred com si fa calor, la qual 

cosa fa que destaqui la seva pell pàl·lida, les seves faccions delicades i la llarga cabellera rossa i 

arrissada, que sovint porta desfermada o trenada. Tot plegat li dóna, penso que deliberadament, 

un aire “èlfic”, distant (o “vampíric”, ja que també és molt aficionat al joc de rol sobre vampirs).  

 

Tots cinc entrevistats coincideixen en que la disfressa és per usar-la en els moments 

adequats, com per exemple, en el sopar de gala de l’Estelcon, en un joc de rol en viu o en alguna 

escenificació. Els que es disfressen ho fan perquè ja els agrada disfressar-se, però no és cap 

obligació per assistir a una Estelcon o a una mereth . 

 

L’únic que no li agrada disfressar-se en aquestes ocasiona és en Dani, i acostuma a anar-hi 

amb americana i corbata. Totes les altres persones enquestades, però, ho fan sempre que hi ha 

alguna activitat que ho requereixi. 
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L’Aurea, com té diverses aficions “frikis” té tot un armari dedicat a les disfresses: una de 

hòbbit, un vestit de gala de cua llarga d’estil medieval, un vestit llarg d’estil èlfic, una túnica 

molt complerta de romulà (raça d’Star Trek), capes i altres complements. Per a ella és una 

diversió. 

 

La Neus, com el seu epessë es relaciona amb una astre, prefereix vestits d’inspiració 

medieval que tinguin colors relacionats amb la lluna i la nit, com el negre, el blanc o el plata. 

Diu que se sent molt bé quan es disfressa perquè es troba més maca i li agrada representar un 

personatge diferent durant un temps. 

 

El cas de l’Elene és diferent. Per ella els vestits que es posa durant les Estelcon no són una 

disfressa, sinó que “sent” que és la roba que ha de portar. No es disfressa, es vesteix. Se sent 

més “ella mateixa” vestida amb un vestit èlfic que amb la roba de carrer que es posa cada dia o 

l’uniforme de la feina (treballa d’hostessa de congressos i fires). 

L’Helios confessa que no li agrada massa disfressar-se, però ho fa perquè en algunes 

ocasions toca fer-ho, com en el sopar de gala, en un joc de rol en viu o en alguna escenificació. 

Disfressat no se sent molt a gust, “com a peix fora de l’aigua”. 

 

5.2.4. Consum-identitat  

La manera com construeixen la seva identitat els tolkiendili és un dels 
aspectes de més importància per aquest treball de recerca. Quins són els  
trets i valors amb els que s’identifiquen els tolkiendili? Quins són els 
significats que vinculen a la seva afició, com construeixen la seva 
identitat? Ens fixarem en els següents aspectes: 

o Romanticisme. Els valors amb els que s’identifiquen 
o Per què s’entra o se surt de la STE 
o Les coses que tenen en comú els membres de la STE: que els identifiquen 

i què els diferencien 
o El perquè de l’atracció o la fascinació per Tolkien 
o Identitat tolkeindil: epessë i races  
o Altres afeccions relacionades  
o Què significa l’smial personalment 
o Què significa Tolkien personalment  
o Primer contacte amb Tolkien 

 
 

Romanticisme. Els valors amb els que s’identifiquen 

Sobre la pregunta de si es consideren uns nostàlgics , diuen que a la majoria dels membres 

del grups els agradaria viure en un altre temps i un altre lloc. En Dani i l’Aurea, però, 

reconeixen que no els agradaria viure al camp. A la ciutat, on ha nascut, hi troba molts recursos 
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que fora no es troben. En Dani ho compara amb els escriptoris romàntics, que, tot i vivint a 

ciutat, idealitzaven la vida dels pagesos, cosa que el mateix Tolkien va fer en la descripció de la 

vida dels hòbbits, que són un reflex ideal de la vida pagesa anglesa de finals dels segle XIX. 

Sobre la idea estesa de que la gent que li agrada el fantàstic cerca l’evasió del món en el que 

viu, l’Aurea creu que tota la literatura proporciona una via d’evasió. Potser en la literatura 

fantàstica és més evident perquè transcorre en un món imaginari, però no per això deixes d’estar 

preocupat pels problemes quotidians del món real. L’èpica de Tolkien presenta uns valors amb 

els que s’identifica plenament: l’esforç personal, el sentit de la responsabilitat, l’autoexigència, 

el “fer el que cal fer” malgrat les dificultats i encara que sembli que gaire bé tot està perdut 

(comparable a al tragèdia d’Antígona), el valor de la amistat i la fidelitat, ser conseqüent amb 

els dictats de la teva consciència. 

La menys romàntica del grup és la Neus. Ella no sent nostàlgia per temps passats, està molt 

bé en el temps que li ha tocat viure, tot i així, considera que el món tolkinià li agrada pels valors 

que ensenya i que creu que avui dia estan molt desprestigiats: l’amistat, donar-ho tot per l’amic 

sense pensar en les conseqüències, la solidaritat, la companyonia. Pensa que Tolkien també va 

escriure sobre el que li agradaria trobar al seu voltant però que no trobava. 

L’Elena es considera totalment romàntica, però per nostàlgia d’un temps viscut que el 

“recorda” més fàcil de viure i on les coses eren més simples: sabies en tot moment quins eren 

els teus amics i quins no, havia uns valors i uns conceptes més clars del que estava bé o 

malament, la gent no anava “estressada” per la tecnologia (pe. no hi havia mòbils), havia més 

solidaritat, les necessitats bàsiques eren la preocupació principal i no havia cabòries absurdes 

com la dieta o el gimnàs per tenir un cos perfecte, la roba de marca, tenir l’últim aparell 

tecnològic, el cotxe més “guai”... 

Ella divideix l’humanitat en tres grups: elfs (sobreviuen en aquest món, però fora de la feina 

i del quotidià viuen en el seu món, a part dels humans, fins i tot viuen en llocs apartats en mig  

de la natura, com per exemple els seus amics de Rússia), humans (molt terrenals, se senten 

d’aquest temps i la societat actual es fonamenta en ells) i orcs. 

Malgrat tot, l’Elena diu que no es considera “escapista” ja que viu en el món real de cada 

dia, però quan està trista o deprimida se’n va a la hípica, on és instructora, es posa un vestit èlfic 

i se’n va a galopar pel bosc amb el seu cavall.  

El que també es declara absolutament romàntic és l’Helios. Se sent molt còmode imaginant 

el món de Tolkien, i no li passa el mateix amb altres autors, ja que no ha trobat en lloc més la 

sensació que versemblança i la coherència que ha trobat en la creació de Tolkien. Realment li 
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agradaria poder viure per uns moments a la Terra Mitjana i compartir els valors que transmet i 

que troba a faltar en el món d’avui: la claredat en el valors i les actituds ètiques, saber 

positivament què és el que està bé o malament. En el món de l’èpica es plantegen situacions 

extremes en les que has de perdre decisions clares i no pots quedar-te a mitges. En la vida real 

ell es troba en situacions en les que no sap què fer o per on tirar, en canvi, a ESDA tothom sap 

el que ha de fer en cada moment, sap els criteris correctes. El principal ensenyament és que no 

hi ha solucions fàcils als problemes i que sovint s’ha de renunciar o perdre alguna cosa per a que 

guanyi una causa justa; l’exemple més evident és el del personatge de Frodo, que, malgrat 

triomfar gràcies a la perseverança, no va poder fruir de la victòria. 

Confessa, però, que potser no suportaria l’angoixa de viure els moments més tenebrosos i 

tràgics de ESDA o El Simaríl·lion. 

Un altre tema tractat és la profunda religiositat catòlica de Tolkien i la interpretació 

religiosa que alguns tolkiendili fan de ESDA i El Simaríl·lion.  

Sobre aquesta qüestió tots creuen que l’obra de Tolkien té, precisament, la qualitat de servir 

als desigs i interessos que cada lector necessita, i respecten molt les creences religioses d’altres 

membres de la STE. De fet, a les Estelcon i mereth sempre hi ha moments de pregària o altres 

celebracions religioses obertes a qui vulgui assistir-hi (normalment acostuma a organitzar-ho 

l’smial de Cuernavilla , Conca).  

L’única persona entrevistada que es declara creient és l’Elena, membre de l’Església 

cristiana ortodoxa.  

Tots diuen que la religiositat catòlica de l’autor no està de manera explícita a ESDA. 

Precisament, una de les coses que li atrauen del llibre a l’Aurea és la manca d’al·legoria 

religiosa. “Tots cerquem i trobem en els llibres o en les narracions allò que volem trobar, no 

massa diferent del que ja som o del que ens agradaria ser”. Creu que aquesta és una condició 

prèvia. És per això que troba molt respectable les interpretacions religioses, concretament 

catòliques, que fan alguns tolkiendili. 

 

La Neus i l’Elena puntualitzen que és innegable el rerefons religiós cristià i catòlic, de 

ESDA. I ho troben lògic que l’hagi perquè l’autor ho era. Molta gent de la STE ho deriva cap 

aquí i de fet, a les Estelcon es fan actes cristians. La Neus creu troba que en fan “un gra massa”, 

però, i no li agraden gens algunes interpretacions extremistes que s’han fet de l’obra de Tolkien, 

com la catòlica o la feminista. 
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Per què s’entra o se surt de la STE? 

 

La gent ingressa a la STE o a l’smial fonamentalment perquè l’ha conegut per les seves 

activitats públiques o bé per amics, familiars o per contacte a través d’e-mail, facilitat a la 

pàgina web de la STE o de l’smial. L’smial de Lórien sol rebre molts e-mails de gent 

interessada però poques persones arriben a assistir a les reunions a les que se les convida. 

 

La gent marxa de l’smial o de la STE per diversos motius, per problemes laborals, 

personals o de dedicació familiar. Però no sempre és així, ja que hi ha molta gent a la STE o a la 

Tolkien Society que porten molt temps actius a la Societat i fins hi tot compaginant-lo amb les 

obligacions laborals i familiars. 

 

En el cas de l’smial de Lórien es va passar una important crisi provocada per problemes de 

coordinació i organització en un acte que es va fer conjuntament amb els Mercats Municipals, al 

Mercat de la Boqueria. Sembla ser que algunes persones van voler acapara el protagonisme i no 

van saber delegar. Alguns membres van marxar i no han tornat. 

 

No nega que avui dia hi ha una certa crisi a la STE: hi ha un grup de gent que ja hi és des de 

fa molt temps i que està boicotejant i criticant l’actual Comissió permanent.  

L’Helios, expresident de la STE, comenta que, de cara al futur, li agradaria que la STE fos 

com la Tolkien Society  (TS) anglesa (a la que va conèixer quan va a anar convidat a la 

celebració de que es va fer amb motiu del 50 aniversari de la publicació de ESDA): va veure un 

grup heterogeni amb tots els espectres d’edat i nivell social, molt fidels a l’entitat, i que 

romanen a la TS des de fa molt temps. A la  STE això no passa. La gent marxa després de 

l’època d’estudiant. La majoria són estudiants o recent llicenciats, molt joves, però ho és ara i 

ho era fa 15 anys. La TS fan el mateix tipus d’activitats però té més tradició i història. 

Creu que la STE necessita trencar aquesta tendència de renovació permanent i poca 

fidelització. Una bona senyal és la composició de la nova comissió permanent: ara hi ha socis 

que, per primera vegada, porten molt temps a la STE i tenen un altre perfil (pares de família, un 

treball estable, etc.). 

Coses que comparteixen els membres de la STE, que els identifiquen i els diferencien 

El seguidor de Tolkien té en comú amb altres la passió per Tolkien. Quan algú coneix en 

profunditat Tolkien es converteix en l’afició favorita. L’afició a la lectura creuen que, en general, 

és un tret compartit. Les pel·lícules poden haver canviat una mica això, ja que abans l’única 

manera d’acostar-se a Tolkien era llegint els seus llibre, i ara ja no. 
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A banda d’aquesta fascinació per l’autor d’ESDA, i de l’afició a la lectura o el gust per les 

disfresses (que no tothom comparteix), el que uneix als tolkiendili és el fet de que la STE acull a 

gent molt variada però que ha trobat a la Societat el que buscava, fos el que fos, precisament pel 

seu eclecticisme.  

En canvi hi ha persones a la STE que creuen que haurien de ser més exigents a l’hora 

d’acceptar nous membres, com fan en algunes societats Tolkien d’altres països (en algun cas 

exigeixen passar una prova de coneixements sobre Tolkien). Són gent que els ha molestat 

especialment l’esclat de nous socis després de l’estrena de LOTR, que ha omplert – diuen - les 

Estelcon de “nenes vestides d’elfa” per tot arreu.  

Molts, però, creuen que aquest nous membres joves poden trobar una afició relacionada 

amb la lectura, que suposarà passar temps amb la mare o els amics confeccionant un vestit, que 

coneixerà gent sana i bona... poden trobar quelcom molt millor del que pot trobar a una 

discoteca o amb la colla del carrer. Un exemple és l’smial escolar Rivendel de València. 

El perquè de l’atracció o la fascinació per Tolkien 

L’afició a Tolkien s’entén perquè és una obra força accessible per públic de totes les edats, 

malgrat que algun dels textos resultin difícils de llegir. Al ser una obra molt extensa dóna peu a 

més d’una lectura i més d’una interpretació, de manera que cadascú pot trobar allò que més li 

atrau o interessa. 

L’Aurea creu que Tolkien fascina a tanta gent perquè el tema de l’aventura atrau a tothom: 

identificar-te amb un heroi salvador, viure una vida que normalment no tens a l’abast, somniar 

que és possible la superació personal. 

 

El fenomen Tolkien – segueix dient l’Aurea -  no és comparable a Star Trek o Star Wars. 

Un producte televisiu o cinematogràfic té un temps limitat, fenòmens que es donen en una època, 

un temps concret. Malgrat la similitud temàtica, sovint els efectes especials estan al servei de 

l’argument, perquè vivim en un món en el que la imatge és un aspecte central de la nostra 

cultura. Moltes sèries de televisió passen i s’obliden. En el cas de Tolkien tenim un llibre al 

darrera, encara que un problema futur podria ser la disminució de l’hàbit de la lectura entre la 

gent jove. Ja es veurà. 

 

La Neus pensa que l’atractiu de Tolkien rau en que és un magnífic descriptor. És molt fàcil 

imaginar-se la Terra Mitjana de la manera que Tolkien la descriu.  
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L’Helios creu que Tolkien perdura i perdurarà en el temps perquè sempre ha donat resposta 

a les inquietuds del moment. En totes les èpoques hi ha hagut gent que s’identificava amb la 

novel·la de Tolkien. Sempre es pot donar una lectura diferent. Els valor èpics son immortals. 

Identitat tolkiendil: epessë i races  

A l’annex 1 podem veure els pseudònims o epessë de cada un dels entrevistats i 

entrevistades i el significat de cada nom. Veurem aquí com l’ epessë està directament relacionat 

amb la raça tolkieniana per la que senten més simpatia o amb la que s’identifiquen. 

En Dani Ylmir sent simpatia  pels elfs i els homes anomenats “numenorians” negres. 

Ambdós representes els dos extrems de la naturalesa humana; els elfs són la idealització dels 

humans, representen tot el que és perfecte i bo (no caiguts en el pecat original) i posseeixen el 

que els homes més desitgen: la immortalitat. En canvi, els numenorians negres són Homes de 

Númenor72  que, corromputs pel mal (Sauron), es revelaren contra els déus (Valar) i van 

provocar la destrucció del regne i la desgràcia de la raça. 

L’Aurea Elanor Peucansat se sent molt identificada amb els hòbbits (sobre tot amb el 

personatge d’en Frodo) perquè són molt vitals i humils, i no són grans herois. Es considera una 

persona normal i corrent i també perquè li agrada molt menjar bé i divertir-se, trets distintius 

hobbitians. El seu personatge preferit és en Frodo perquè és una persona que pren una decisió 

difícil, tot i saben que serà gaire bé irrealitzable, i fa tot el possible per dur a terme la seva 

missió. És un personatge molt complex i interessant en tots els sentits. No s’identifica massa 

amb l’aspecte camperol del hòbbits ja que ella es considera totalment “urbanita”. 

La Neus Isil no s’identifica amb cap raça en concret ja que el seu epessë està relacionat amb 

un objecte inanimat (la lluna), però els seus favorits són els rohirrim, el poble “dels senyors dels 

cavalls”, per la seva noblesa i valor, especialment li agrada Eowyn, la dona guerrera. 

El cas de l’Elena Nilechorwen és un cas sens dubte especial. Ella considera que no es tracta 

de que s’identifiqui o no amb els elfs, sinó que se sent “escollida”, i això és quelcom complicat 

d’explicar. Ella sap, per visions en somnis que té des de petita, que ella ha viscut en anteriors 

vides. Sovint practica la regressió73 en la que es veu com una elfa en algun lloc indeterminat (el 

port d’Alqualondë). Ella l’anomena “memòria genètica” i és per això que “sap” que pertany a la 

                                                 
72 Regne  mític dels dúnedain (raça d’home mortals) fundat a una illa donada pels Valar, i que Tolkien 
identifica amb la llegenda de l’Atlàntida. 
73 La regressió és un procediment pel qual, mitjançant la hipnosi o altres mètodes d'alteració d'estats de 
consciència, una persona recorda esdeveniments del seu passat, tal com les escenes i emocions d'un 
passeig, les veus d'una discussió, el gust d’un aliment... 
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branca telere74 del elfs. Sospita que hi ha més persones amb aquest sona o consciència però no 

ho saben o no volen saber-ho. Durant l’adolescència , no entenia per què no se sentia bé amb la 

gent de la seva edat. Gràcies a les regressions sap qui és i el què li passa (sovint descobreix 

habilitats que ningú li ha ensenyat o mai ha vist fer, al menys en aquesta existència) i ara està 

més tranquil·la i serena. 

Ara està més relaxada i sap que només pot expressar-se tal com és quan està amb altres com 

ella, com per exemple amb els seus amics russos.  Diu que el seu fill, l’Àlex, és més terrenal i 

no sent la seva part èlfica. Ho explica amb certa recança. 

Creu que Tolkien va escriure Silmarilion i ESDA inspirat per quelcom misteriós i que cap 

cosa en la seva obra literària és inventada del no-res. El mateix autor ho reconeix així en alguna 

de les seves cartes: “mai m’atreviré a dir que jo soc l’autor de ESDA”75. 

 

L’Helios Imrahil s’identifica més amb la raça dels Homes (concretament els gondorians) o 

dels hòbbits que no pas amb la dels elfs. Els homes i els hòbbits els troba més propers; els elfs 

estan massa sublimats, en una altra dimensió lluny del seu abast. 

Altres afeccions relacionades  

Hi ha dues aficions que sens dubte comparteixen, en major o menor mesura, els tolkiendili: 

els jocs de rol (de taula, en viu o online) i la fascinació pel fantàstic i la ciència ficció, tant en 

literatura com en cinema i sèries de televisió. 

Podem trobar altres aficions coincidents: escriure narracions o poemes, la informàtica i la 

programació, i les manualitats. Això últim és un aspecte important, ja que  la confecció de les 

disfresses requereix un disseny personalitzat dels vestits i complements (cotes de malla, 

complements de cuir, armes, brodats, etc.). Sovint comporta la implicació incondicional de la 

família i és una excusa per trobar-se i compartir idees i tècniques. 

L’Aurea, a més a més, és una trekkie76  convençuda, juga a rol (ara no tant; de fet, va 

conèixer la gent de l’smial en una Gen Con77). És una “devoradora” de llibres, aficionada a 

Tolkien des de l’adolescència.  

                                                 
74 Els teleri significa “els últims” i era un dels tres llinatges dels Eldar (elfs, “poble de les estrelles”). Van 
ser els últims en voler abandonar la Terra Mitjana, fins i tot, alguns s’hi van quedar. Alqualondë era una 
ciutat portuària construïda pels teleri. 
75 Carta 66 a Christopher - que estava lluitant com a soldat al front -, parlant de nous fragments que ha 
escrit d’ESDA: “A l’escena ha aparegut un nou personatge (estic segur que no el vaig inventar, ni tant 
sols el volia, encara que m’agrada, però senzillament es presentà caminant pels boscos d’Ithilien): 
Faramir, el germà de Boromir”. 
76 Fan de la sèrie televisiva Star Trek . Trekkie és un terme admés al Oxford English Dictionary. 
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L’altra gran afició de la Neus és l’astronomia. Es considera també una “devoradora” de 

llibres; l’afició a la lectura li ve de família. És una fan de Babylon 5, creada al 1993 per un 

tolkiendili que insereix continues referències al món fantàstic de Tolkien, fins i tot, frases 

literals de ESDA. Li agrada molt Jules Verne des de la infantesa i creu que fa ser la seva afició a 

aquest autor la que la va encaminar cap a la fantasia. Ha estat molt aficionada al rol (ara no tant) 

de taula o en viu. No tothom que li agrada Tolkien juga a rol, no hi ha una relació necessària. 

També és molt aficionada a la fotografia de natura i paisatge. 

L’Elena i en Dani, a més de “devorar” llibres, els agrada muntar a cavall i són molt bons 

genets, sobretot l’Elena. L’afició als cavalls ho relacionen clarament i sense embuts amb la seva 

vinculació a la raça dels elfs. En Dani és webmaster de la pàgina web “Requiem nocte”, de rol 

vampíric online. L’Elena ha estudiat cant i en les Estelcon sempre exhibeix la seva bonica veu 

amb cançons èlfiques cantades en quenya78. No hem d’oblidar que les cançons i la música són 

ingredients fonamentals en l’obra de Tolkien. 

L’Helios afegeix la filologia i l’estudi de les llengües inventades per Tolkien i, naturalment, 

la STE, en la que està molt implicat. 

Què significa l’smial personalment 

A en Dani li agrada veure-ho com una societat literària que es reuneix per a comentar l’obra 

d’un autor o d’altres, encara que reconeix que ara no és així. Està a l’smial perquè comparteix 

l’afecció per Tolkien.  

Per l’Aurea és un lloc on divertir-se, trobar amics i compartir una afició. També li passa el 

mateix amb la gent del club Star Trek, del qual també n’és membre. Creu que ha de ser 

fonamentalment això, un grup d’amics i, en aquest cas, hi ha una elements d’unió que és 

Tolkien. Creu que la gent el que cerca és un grup d’amics amb els que puguin fer coses junts, i 

si no hi estàs bé, marxes i ja està, de fet, tampoc no és obligatori pertànyer a un smial per ser 

soci de la STE.  

 

La Neus busca en l’smial gent amb la que poder compartir la seva afició per Tolkien i la 

lectura fantàstica i de ciència ficció. Diu que és una necessitat per ella, ja que no pot fer-ho en 

altres entorns. Ella va saber de la STE per Internet i després d’associar-se, la Societat la va posar 

en contacte amb l’smial de Lórien. En aquell moment necessitava un nou grup d’amics. Es va 

sentir integrada des del primer moment ja que la van fer partícip de les seves activitats. Ara el 

considera un grup d’amics, amb els que també comparteix moments fora de l’smial. 

                                                                                                                                               
77 Convenció anual de jocs de rol. 
78 Una de les llengües èlfiques inventades per Tolkien, concretament la que parlaven els Eldar de Valinor. 
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Avui dia veu millor l’smial que un any abans. Li agradaria que fos un grup de gent ben 

avinguts i fer coses que donin a conèixer Tolkien i la importància de la seva obra. 

 

Per l’Elena va significar un lloc on trobar amics quan se sentia molt sola, just quan acabava 

d’arribar a Barcelona des de Rússia. També hi ha conegut al seu company. Ha trobat uns amics 

veritables i incondicionals a l’smial. 

 

Segons diu l’Helios, al seu smial de  sempre han estat oberts a tothom que ha volgut entrar, 

però ara creu que haurien de ser més restrictius amb gent excessivament friki que desvirtuen la 

dimensió de divertiment i amistat que creu que hauria de tenir. 

Què significa Tolkien personalment  

Tots coincideixen en una cosa: si llegeixes i estudies en profunditat d’obra de Tolkien et 

provoca l’interès per altres temes i altres obres, ja que abraça molts àmbits, com per exemple, 

l’estudi de llengües antigues, la mitologia, el folklore, la literatura fantàstica, la literatura 

clàssica i la història medieval.  

A l’Aura li agrada particularment la literatura èpica, gènere que creu que defineix l’obra de 

Tolkien. Com a hel·lenista que és, li apassiona l’èpica clàssica, com la d’Homer, i la similitud 

que veu amb Tolkien és el que li va atreure de l’autor. També li agrada molt la mitologia, que 

sol ser un món coherent i versemblant, com resulta que és el món tolkienià. 

A la Neus li agradaria que tothom experimentés el que ella va sentir: quan va començar a 

aprofundir amb Tolkien gràcies a al STE i l’smial, ESDA se li va quedar petit i li va obrir un 

ventall enorme de possibilitats i coneixements nous. Tolkien ha fet que s’interessés per la 

filologia, la mitologia, les llengües antigues i les llengües inventades per Tolkien. Un apunt 

sentimental (el pare va morir quan ella era una adolescent): l’última carta de Tolkien anava 

dirigida a la seva filla el mateix dia del naixement de la Neus. Li agrada molt de Tolkien la seva 

faceta familiar i la relació tant tendre amb els seus fills, més meritori si es té en compte l’època 

en que viu l’autor. Els llibres de Tolkien li han proporcionat hores i hores de diversió, 

d’entreteniment i de coneixements nous. 

 

“Cada vegada que es reuneixen els tolkiendili s’han de fer dos brindis obligatoris , i un és per 

“el professor”. L’Elena diu que li deu molt a Tolkien perquè li ha donat sentit a la seva vida, 

perquè a la STE ha trobat gent amb la que compartir la seva gran afició per la lectura.  

Per ella l’obra mestra de Tolkien és El Simaríl·lion, del que ESDA seria un apèndix; encara 

que El Silmarilion és una síntesi feta amb un cert criteri pel fill de Tolkien, Christofer, a partir 
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d’apunts manuscrits pel seu pare. Els escrits complert s’està ara compilant a les Històries de la 

Terra Mitjana. El Simaríl·lion va ser el llibre que li va desvetllar la seva sona o consciència 

èlfica. 

Tolkien també ha “regalat” a l’Helios moltes hores de diversió i plaer amb la lectura. Li ha 

obert les portes a altres àrees de coneixement, concretament, la filologia i la literatura medieval. 

Recorda el sentiment d’haver trobat l’autor que explicava exactament les històries que volia 

llegir , un sentiment que avui dia perdura. Sent per Tolkien una gran admiració, sobretot perquè 

era un home de creences molt fermes i disposat a defensar-les malgrat les dificultats. 

Primer contacte amb Tolkien 

 

Tots han llegit ESDA i El Simaríl·lion més d’una vegada, i en algun cas, un cop a l’any. 

Una altre coincidència, és que sempre han sentit parlar de Tolkien per primera vegada a través 

d’algun company o companya de la universitat. I en tots el casos, l’enamorament va ser 

immediat. 

 

En Dani i l’Aurea llegeixen per primera vegada ESDA en el primer any de facultat, 

mitjançant una companya de la carrera. L’Aurea explica que va comprar “El Hòbbit” en una 

llibreria propera a la plaça Universitat de Barcelona que ja no existeix, anomenada casualment 

“El Hòbbit”. 

 

La Neus també s’ha llegit molts cop ESDA, fins i tot va haver una època que el llegia una o 

dues vegades a l’any. La primera referència al llibre va venir d’una companya de classe d’EGB 

que li va parlar. Va demanar el primer volum a la biblioteca i després de llegir-se’l en dos dies 

es va comprar la trilogia complerta per llegir-la a plaer.  

De nou, l’Elena, explica una experiència singular. Llegeix per primer cop El Simaríl·lion als 

30 anys, i al llegir-lo troba un passatge on es descriu la narració dels somnis recurrents que ha 

tingut des de petita, molt abans de conèixer Tolkien, concretament la Batalla d’Alqualondë79. 

 

L’Helios llegeix per primera vegada “El Hòbbit” perquè en un treball obligatori sobre una 

novel·la de lliure elecció, l’única excepció que va permetre el professor d’autor no espanyol va 

ser ESDA de Tolkien, ja que considerava que tenia la qualitat suficient. La curiositat per saber 

qui era Tolkien va ser la seva perdició. 

                                                 
79 La batalla d’Aqualondë és un tràgic enfrontament fratricida que va tenir lloc, segons Tolkien, a l’Edat 
dels Arbres. És la primera vegada que un elf és mor per un altre elf. 
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Anys després de llegir “El Hòbbit” i ESDA va veure un cartell a la facultat d’enginyeria on 

estudiava que anunciant l’Estelcon que organitzava l’smial d’ Edhellond a València. Era l’any 

1997. des de el primer moment es va involucrar molt a la STE, fins al punt de ser president 

durant uns anys.  

 

5.2.5. Consum-regulació  

La relació dels dipositaris dels drets legals  sobre l’obra de Tolkien amb 
el seguidors de l’autor ha estat sempre difícil. Tampoc ha estat vista amb 
bons ulls per les diverses Societats Tolkien, la carta rebuda recentment 
de Tolkien Estate oferint-los unes “condicions molt avantatjoses” per 
seguir usant el nom i el logotip de Tolkien a les seves webs. La majoria 
ha rebutjat l’oferiment. 
Per altra banda no està agradant la manera com la seva afició que consideraven 
minoritària ha esdevingut un fenomen mediàtic mundial, a rel de l’estrena de la trilogia 
cinematogràfica de Peter Jackson. El que es mantenia en l’àmbit privat (de grups 
minoritaris) ha fet un salt espectacular i inesperat a l’esfera pública. Ens fixarem en els 
següents aspectes: 
 

o Les relacions d’amor-odi amb els hereus del llegat de Tolkien 
o tolkiendili versus ringers 

 

Les relacions amor-odi entre tolkiendili i els hereus del llegat de Tolk ien 

L’Helios i l’Aurea expliquen que les relacions amb els editors de l’obra de Tolkien80 sempre 

han esta força cordials. Per exemple, han cedit a la STE els drets d’usar les il·lustracions que 

necessitin per les seves activitats o publicacions internes. Una altra mostra de la bona disposició 

de l’editorial Minotauro és l’obsequi d’un llibre de Tolkien als assistents al curs de la UPF i 

d’una edició de l’última obra publicada de la biblioteca Tolkien: “El Hòbbit anotado”, pels 

ponents del curs. 

En canvi, mai no ha estat tant cordial el tracte amb els hereus del llegat de Tolkien, la 

Tolkien Estate , que representa al seu fill gran, Christopher Tolkien, la dona i el nebot d’aquest, 

Baillie i Michael Tolkien. La relació sempre ha estat distant, encara que no s’han tancat del tot 

als fans de Tolkien. Aquest ànim s’ha enterbolit encara més per l’espectacular ressò mediàtic 

que ha tingut LOTR. 

L’últim contenciós “cordial” que la STE i altres Societats Tolkien tenen amb Tolkien Estat 

és la petició formal del dret a utilitzar el logotip oficial de l’entitat. Aquest reprodueix el famós 

anagrama de J.R.R. Tolkien que mai ha estat subjecte a drets d’ús. De moment, les  Societats 

                                                 
80 Editorial Minotauro (Planeta) per l’edició espanyola, editorial Vicens Vives per l’edició catalana i 
HarperCollin Publisher per l’edició original anglesa. 
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Tolkien s’han negat rotundament. Els tolkiendili creuen que ja paguen prou per tot el 

merchandising, els llibres i altres serveis que compren.  

Més complicades estan les coses amb els drets de la pel·lícula i del merchandising 

relacionat amb ESDA i El hòbbit, que van ser venudes pel mateix J.R.R. Tolkien, i actualment 

són propietat de Tolkien Enterprises81, companyia controlada per Saul Zaentz. És l’empresa que 

gestiona els drets dels hereus de Tolkien sobre el seu llegat i protegeixen fèrriament tot el que 

estigui vinculat a la creació de Tolkien. Els seus hereus, amb el fill de J.R.R. Tolkien, Christofer, 

al capdavant, van refusar tenir res a veure amb la pel·lícula, indignats pel que semblava una 

profanació de l’obra del seu pare. Malgrat tot, el benefici econòmic que els ha reportat l’èxit del 

film està resultant incalculable, i són molt conscients de que els milers de seguidors de Tolkien 

a tot el món són el motor que sustenta l’empresa.  

L’Helios assegura que la STE sempre ha sigut molt respectuosa amb el tema dels drets 

d’autor de l’obra de Tolkien. Sempre que volen fer una projecció de els pel·lícules o utilitzar 

alguna il·lustració demanen el permís corresponent. Normalment no tenen cap problema per part 

dels propietaris, encara que no pot assegurar que segueixi essent així en un futur. 

Tolkiendili versus ringers 

Els ringers són els afeccionats sorgits a partir de l’estrena de les pel·lícules de LOTR (com 

els warries o els trekies) i “són els que van amb orelles punxegudes pel carrer”. El terme té una 

càrrega pejorativa.  

En general, els entrevistats pensen que quan hagi passat del tot la tolkienmania provocada 

per les pel·lícules les Societats Tolkien tornaran a la normalitat. Les pel·lícules, però, han 

resultar ser un fenomen positiu ja que han animat a la lectura i a la difusió de l’obra de Tolkien. 

La prova és que després de l’estrena de la primera pel·lícula de la trilogia, es va exhaurir ESDA 

a totes les llibreries. 

 

L’Aurea es lamenta de que el boom de les pel·lícules originés un excés d’activitats que va 

acabar cremant a molta gent. Fins i tot interferia en la vida personal de les membres de l’smial, 

que havien de dedicar-li un temps que no podien assolir, provocant moltes tensions i 

desavinences. 

La STE tenien por de que les pelis portessin un allau de gent inassolible. Al final no ha estat 

tant dramàtic. S’ha notat, però, un increment important de socis després de LOTR. 

                                                 
81 Tolkien Enterprises controla la participació del drets sobre l’obra de Tolkien a New Line Cinema  
(subsidiària d’AOL Time Warner Inc, propietaria dels drets sobre els merchandising relacionat amb 
LOTR) i a HarperCollins (propietària dels drets sobre tota l’obra escrita impresa). 
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De tota manera, cap dels entrevistats veu res dolent en els ringers, ja que, en definitiva, 

comparteixin una mateixa afició. 

L’Helios, per exemple, creu que no hi ha tanta diferència entre ringers i tolkiendili, ja que 

ambdues paraules comparteixen un mateix sentiment d’enamorament o apassionament.  

Diu que els tolkiendili de veritat tenen una característica que els distingeix: l’afany de saber 

més que altres sobre Tolkien, ser el que s’ha llegit més vegades ESDA o El Simaríl·lion. Això 

es veu de manera molt evident a les Estelcon; un exemple són les competicions, també gaire bé 

obligatòries, de trivial sobre Tolkien. 

 
5.2.6. Consum-producció  

De quina manera els seguidors de Tolkien han influït i influeixen en la 
producció d’artefactes culturals i en la manera que són representats 
en les estratègies de venda. Ens fixarem en els següents aspectes: 
 

o El col·leccionisme 
o La interpretació cinematogràfica del Peter Jackson 

 

El col·leccionisme 

 

El merchandising relacionat amb Tolkien sempre ha estat un negoci molt lucratiu però 

després de l’estrena de LOTR de P. Jackson ha assolit unes dimensions inimaginables. 

El col·leccionista tolkeindil és molt exigent i molt fidel a l’esperit origina l de l’obra del seu 

estimat “professor”, però és tant exigent com disposat a pagar el preu que faci falta. 

El Dani diu que no és consumidor de productes relacionats amb Tolkien, però confessa que 

li agrada col·leccionar edicions antigues dels llibres de Tolkien. Sempre porta penjada al coll un 

medalló de plata esmaltada que representa la fulla de Lórien i al dits porta un anell de plata amb 

inscripcions èlfiques. 

L’Aurea col·lecciona tota mena de productes relacionats amb Tolkien i amb el fantàstic i la 

ciència ficció, el cinema i les sèries de televisió, especialment “Star Trek”, però també “Babylon 

5”, “Buffy cazavampiros”, etc 82 . La casa està plena de llibres, DVDs de pel·lícules i 

documentals , pòsters, figures, jocs, etc. 

Li agrada col·leccionar edicions antigues o en idiomes diferents dels llibres de Tolkien. Té 

una edició en anglès i una altra en grec modern, dues en català i dues en castellà d’ESDA.  

L’únic distintiu extern habitual és una carcassa de mòbil decorada amb motius de LOTR. En 

ocasions porta un anell penjat del coll, reproducció del que surt a la pel·lícula. 

                                                 
82 Totes aquestes sèries televisives contenen nombroses referències a Tolkien i al seu món fantàstic. 
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La Neus, l’Elena i l’Helios també són uns autèntics apassionats pels llibres i tenen tota la 

col·lecció de l’obra de Tolkien i de llibres sobre l’autor que han estat publicats en espanyol. 

L’Elena té edicions en rus i polonés. 

L’Helios, com tots, és aficionat al fantàstic, sobre tot en literatura, però no li atrauen gens la 

ciència ficció o el rol, encara que reconeix que molt tolkiendili sí compaginen aquestes aficions 

amb la passió per Tolkien. Tant és així que el rol en viu s’ha convertit en una de les activitats 

quasi obligades de les Estelcon. Sol comprar sovint per Internet edicions dels llibres de Tolkien 

o llibres sobre Tolkien que encara no estan traduïts al nostre país. 

 

Sobre la interpretació cinematogràfica de Peter Jackson 

La rebuda entre el seu cercle va ser positiva i es va rebre amb expectació. Una adaptació 

cinematogràfica, malgrat que sempre és un interpretació de la font literària, és un altre 

llenguatge narratiu, amb els seus inconvenients i avantatges. S’ha de veure com el que és: un 

producte d’entreteniment. 

Quan es va saber quin actor interpretaria Frodo, l’Aurea va pensar (com tothom) que 

l’escollit (Elijah Wood), era massa jove pel personatge 83 , però va pensar que era apropiat 

perquè reflectia molt bé la seva vulnerabilitat. La caracterització dels hòbbits i l’escenificació de 

la Comarca la considera ben trobada i aconseguida. 

La primera reacció va de ser, doncs, d’escepticisme. La veneració pel llibre de Tolkien va 

fer que en general es considerés impossible portar la imaginació de Tolkien a la gran pantalla 

sense caure amb la vulgarització (de fet, el mateix Tolkien així ho va expressar84).  Els cinema 

és considerat encara - també per una part dels seguidors més estrictes -, com un gènere menor en 

relació a la literatura de llibre. Finalment, LOTR ha agradar al fandom tolkiendil de manera 

aclaparadora.  

Tots els entrevistats coincideixen en dir que, per una banda, moltes coses estan molt ben 

interpretades, encara que no siguin fidels al llibre (l’adaptació dels hòbbits, l’adaptació de 

l’estructura del relat al guió cinematogràfic , la presència dels elfs a la Gorja d’en Helm) mentre 

que, per una altra banda, no està gens d’acord amb la manera com són tractats alguns aspectes 

de la novel·la: la presència d’Arwen (per a alguns i algunes, un autèntic sacrilegi), la baralla 

                                                 
83 Frodo abandona la Comarca després del seu cinquantè aniversari. Tolkien va descriure Frodo com “un 
dels hòbbits més alts de la Comarca”, una descripció que tampoc es correspon massa amb la versió 
imaginada per LOTR i tampoc per molt il·lustradors.  
84 Carta 198 del 19 de juny de 1957, dirigida a Rayner Unwin, el seu editor anglès, sobre la possibilitat de 
que es  faci una pel·lícula de dibuixos animats amb ESDA: “En lo que a mí concierne personalmente, me 
gustaría la idea de hacer un película de dibujos animados, con todos los riesgos de la vulgarización […]. 
Creo que la vulgarización resultaría menos penosa que la estupidización lograda por la BBC” 
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entre Sam i Frodo a les escales de Cirit Ungol, el tractament còmic i una mica barroer dels 

personatges de Gimli i Legolas. 

La Neus, quan va saber que s’havien de fer les pelis es va dur-se les mans al cap, i encara 

més quan va saber qui era director (prou conegut pel seu gust pel cinema “gore”), però creu que 

P. Jackson ha sabut reflectir els valors fonamentals de la història. Creu que l’elecció d’Allan 

Lee i John Howe com a directors artístics és un encert de P. Jackson ja que els tolkiendili 

estaven molt acostumats a les seves il·lustracions, i es reconeix el seu estil en la pel·lícula. Un 

del personatges més xocants va ser el de Frodo: era massa jove. Troba bé en tots els sentits el 

personatge del nan Gimli, i també la seva relació amb l’elf Legolas, encara que aquest perd a la 

pel·lícula el posat noble, malenconiós i principesc que té al llibre. Aragorn està molt bé (amb 

això tots hi estan d’acord), igual que els hòbbits.  

Ella es queda, però, amb el llibre, ho té molt clar, i li fa ràbia que li substitueixin la imatge 

que té formada dels personatges.  

L’Elena, malgrat les incongruències, troba que és una bona interpretació. També pensa que 

hi ha personatges molt desvirtuat: l’excessiva presència d’Arwen, en Merry - que és el hòbbit 

més assenyat i intel·ligent dels quatre -, a LOTR sembla més aviat un pallasso insensat, el 

Legoles “surfista” és nefast, la lletjor dels orcs està molt exagerada, grotesca, els cavalls no són 

versemblants en moltes ocasions... però no troba ofensiva la pel·lícula. Considera que són molt 

més ofensives pels sentiment tolkiendili algunes traduccions lliures en rus d’ESDA. La música 

és suprema, molt bona, i els paisatges meravellosos. 

Tot i que hi ha coses molt encertades, manquen i sobren molts personatges. Quan visualitza 

els personatges o els paisatges ho identifica amb el que ella sempre havia imaginat, sobre tot en 

el personatge de Gol·lum. Pensa que l’únic actor que ha cregut de veritat en el seu personatge i 

l’ha entès completament és Viggo Mortensen, intèrpret d’Aragorn.  

Troba versemblant el personatge de Frodo interpretat pel jove actor Elijah Wood, ja que els 

hòbbits viuen més que els homes i sempre aparenten menys edat de la que tenen, segons els 

criteris dels homes, a banda de que l’Anell allarga la vida als portadors. Sam està molt ben 

trobat i interpretat. 

De totes maneres creu que hagués sigut molt més fidel si haguessin fet sis pel·lícules en lloc 

de tres, potser millor una sèrie de televisió. No dubte de que haguessin guanyat diners igualment, 

guanyant en fidelitat. 

 

A l’Helios li agrada a estones, la pel·lícula. Hi ha el que ell anomena “postaletes”, que són 

escenes pensades expressament pels frikis, ja que són tal com ell mateix i molts les havien 

imaginat: la caiguda del Bàlrog, la recreació de la Comarca dels hòbbits, els exercits de Sàuron 
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sortint de Mines Morgul mentre Frodo i Sam intenten assolir el Mont del Fat, el personatge de 

Gol·lum (era un dels seus temors, per versions anteriors, ja que és un personatge molt important 

i difícil d’aconseguir, pel tràgic que és). Però en general el satura molt perquè té un ritme massa 

frenètic i li molesta molt el soroll i la banda sonora permanent. El llibre aporta més serenitat, 

més detalls, i una implicació sentimental incomparable. 

Li agrada especialment les il·lustracions de John Howe en relació amb el que ell imagina de 

la Terra Mitjana. Va seguir la notícia per Internet de que s’anaven a fer les pel·lícules, que ha 

estat la via principal de màrqueting de promoció. Primer a través de The One Ring i 

posteriorment ja va agafar com a referència la web de El Fenómeno. Ho va sentir dir per primer 

cop per comentaris a la STE. 

No té cap dubte de que Internet serà una eina fonamental pel món tolk iendil. De fet, ja ho és. 

Es tracta d’un mitjà per a comunicar-te ràpidament amb altra gent, et permet mantenir 

l’anonimat i no et suposa un compromís de fidelitat. 
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6. Revisió del procediment, conclusions i propostes 

Amb aquest treball de recerca preteníem aprofundir en un del aspectes fonamentals que 

conformen el Circuit de la Cultura del que hem anomenat “el Cercle de l’Anell” o fenomen 

Tolkien: els consumidors (tolkeindili i ringers). Arribat al punt final de la presentació del treball 

realitzat, és el moment de revisar els procediments i intentar respondre a les preguntes que ens 

plantejàvem a l’inici.  

 

Per que fa a la metodologia, la tècnica de la entrevista qualitativa ha aportat el corpus 

més important de dades i ha estat la millor manera de copsar els elements més emotius i 

personal sobre la manera com les persones entrevistades construeixen la seva identitat, però 

també ha servit per veure, en les respostes coincidents, una identitat comuna que comparteixen 

com a col·lectiu. És clar que la mostra és petita però no caldria ampliar-la gaire més en el futur, 

segurament amb entrevistes a membres d’altres smials i d’altres Societats Tolkien. En tot cas 

s’hauria d’abundar més en altres fonts d’informació en les que no s’ha pogut aprofundir prou 

degut a les dimensions d’aquest treball de recerca; ens referim a les comunitats online i als 

productes creats pels mateixos seguidors de Tolkien o tolkiendili (documentals audiovisuals, 

reportatges, videoclips, publicacions, etc). 

 

El treball de camp ha estat fonamental i, encara que l’investigador/a no es pot deslliurar 

de la seva condició d’observador/a, és l’única manera de copsar les relacions personals i els 

elements no verbals. En aquest sentit, la gravació en vídeo de les entrevistes també ha ajudat 

força, malgrat que condicioni en cert grau l’espontaneïtat de les persones entrevistades. 

 

Com es deia, l’objectiu era trobar respostes o indicis a una sèrie de qüestions que ens 

plantejàvem a l’inici de la recerca en relació als seguidors o fans de Tolkien. En aquest sentit 

podem extraure algunes deduccions, que no ens atrevim a qualificar encara de concloents, però 

que apunten possibles direccions futures. 

 

Primer de tot, els seguidors de Tolkien constitueixen un fenomen cultural socialment 

significatiu? 

 

Crec que podem respondre afirmativament si els veiem com una peça més d’un puzzle 

més gran que estaria format per la munió de fans de productes relacionats amb el fantàstic. 

Aquest gran puzzle, té una importància social i cultural indubtable, i així ho ha sabut veure la 

poderosa indústria cultural de l’oci i l’entreteniment. 
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Però centrem-nos en els tolkiendil i ringers, objecte d’aquest estudi. Ens preguntàvem 

també si, en del “Cercle de l’Anell” , els fans de Tolkien són un elements clau en el circuit. Per 

el que s’ha pogut veure a través d’una visió superficial sobre els altres elements del circuit 

(regulació, producció, representació i identitat) podrien llençar la hipòtesi de que no només és 

un factor clau, sinó que constituiria un element central. Per què tenim aquesta intuïció? 

En primer lloc perquè no és difícil veure que la indústria que proporciona els objectes 

que consumeixen amb tanta avidesa tolkiendili i ringers els tenen molt presents i són objecte 

permanent de la seva atenció.  

Hem pogut copsar que els tolkiendili entrevistats són fans molt exigents i molt fidels a 

Tolkien i la seva obra i miren, de entrada, amb desconfiança qualsevol intent de “mercantilitzar” 

i vulgaritzar l’objecte de la seva veneració. Els tolkiendili tenen un tret que els diferencia 

d’altres fans amb els que se’ls sol comparar (per exemple, amb els trekies): estimen un llibre, 

una narració de dimensions inabastables, de la qual, només tenen com a referència la pròpia 

imaginació del lector i algunes il·lustracions que el mateix Tolkien va deixar com a pistes 

visuals. A partir d’aquí, tota pretensió, per molt honesta que sigui, de portar el món imaginari de 

Tolkien al món del audiovisual i la figuració és mirat amb desconfiança. Només cal llegir les 

impressions que sobre LOTR han manifestat els entrevistats o que podem llegir a milers de 

forums i xats que hi ha a Internet: han estat un èxit aclaparador entre la majoria dels seguidors 

tolkiendili però les discussions més aferrissades sempre giren al voltant de quines coses són 

fidels al llibre (poques), quines es poden considerar “perdonables” (la majoria) i quines són 

veritables aberracions. Tothom ha coincidit en que la raó de que Peter Jackson conti amb el vist-

i-plau dels seguidors de Tolkien és que va construir la seva interpretació cinematogràfica tenint 

l’ull posat permanentment sobre les reaccions del tolkeindili85.  

Sobre la qüestió de les identitats, s’ha pogut esbrinar que efectivament existeix una 

identitat pròpiament tolkeindili amb la que els cinc entrevistats, i en general els seguidors i 

seguidores de Tolkien, s’hi reconeixen. Malgrat que en un primer moment insisteixen en 

considerar-se persones “normals i corrents” que només busquen en l’smial o la STE un grup 

d’amics i amigues amb els que compartir una afició – la qual cosa no deixa de ser certa – hi ha 

elements que et suggereixen que hi ha un rerefons més complex. En primer lloc, existeix una 

autèntica rivalitat a l’hora de demostrar qui coneix amb més profunditat Tolkien i la seva 

creació o, si més no, un afany per estar a l’alçada dels que més saben. Encara que no ho vulguin 

reconèixer, són molt i molt romàntics i farien el qualsevol cosa per poder trepitjar, encara que 

fos per uns instants, la gespa dels turonets de la Comarca dels hòbbits o poder conèixer els elfs 

                                                 
85 És de coneixement públic (encara que mai reconegut oficialment) que el site TheOneRing.net, nascut al 
1999, quan ja era conegut el projecte de LOTR, i la font principal dels tolkeindili sobre rumors i 
exclusives sobre la pel·lícula, era consultat incondicionalment per Peter Jackson, i que sovint va provocar 
canvis en el guió i les idees originals. Podeu consultar la web: http://www.theonering.net/  
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(un dels anhel que comparteixen amb Samseny Gamgí, el company inseparable de Frodo... 

només que ell, sí que va veure complert els seu desig). I si no és així, com s’explica que a dins 

dels seus  armaris pengin capes brodades amb fil d’or i costoses cotes de malla o que es trobin al 

menys un cop l’any durant quatre dies per veure cervesa, fumar en pipa i cantar cançons de la 

Terra Mitjana?  

Seria deduïble que qualsevol producció que vulgui aprofitar el gran mercat que mouen 

els tolkiendili no pot reeixir de cap manera sense tenir-los presents. A més a més, cada tolkiendil, 

com coincideixen a dir tots, pot trobar en ESDA o El Simaríl·lion significats nous i personals. 

L’enorme ventall de significats i vies de coneixement que Tolkien va servir en safata als seus 

seguidor es veu reflectit en la mateixa organització de les Societats Tolkien: només a la STE 

podem trobar comissions molt actives dedicades a l’estudi d’Arda86: llengües, jocs, música i 

balls, història i geografia, gastronomia, hermenèutica, literatura, artesania, astronomia... 

A això s’afegeix que el perfil del tolkiendil tampoc respon a un estereotip recurrent. Si 

bé per les entrevistes i altres fonts d’informació, hem vist que sovintegen persones amb 

formació universitària, trobem gent de tota condició social i cultural. Coincideixen, però, es tres 

coses: la fascinació per Tolkien, l’afició a “devorar” llibres (volem dir en general, encara que 

preferiblement del fantàstic i/o de ciència -ficció) i el gust pel joc i la diversió (preferiblement 

jocs de rol i jocs de taula d’inspiració tolkieniana, naturalment).  

Finalment, sembla que no hi ha una diferència clara entre tolkiendili i ringers. Un dels 

entrevistat, l’Helios Imrahil, ho explica molt bé quan diu, desvetllant la seva “vena” filòloga, 

que ambdues paraules comparteixen e l mateix significat i el mateix sentiment d’enamorament o 

apassionament.  

 

Molts productes cultural irrompen en societat però només un nombre reduït d’ells 

podem considerar-los com a autèntics fenòmens d’incidència significativa. Els indicadors que 

ens permeten detectar quan un objecte cultural sobrepassa el control del màrqueting són 

complexos. L’anàlisi que proposa el Circuit de la Cultura fa evident que un fenomens cultural 

està construït per múltiples i vastes interconnexions però que és possible estudiar-lo seguint un 

model bastit de certa lògica i que potser reclamaria un treball multidisciplinar i de llarg abast.  

Els fenòmens humans són tan imprevisibles i incomprensibles com la mateixa naturalesa 

dels qui els provoques, però, com diu E. Ardèvol87, és possible detectar una certa sistematització 

en el comportament humà, i això és el que justifica l’existència de les ciències que l’estudien i 

l’analitzen. 

                                                 
86 Arda és el nom amb el que Tolkien fa referència a la Terra en la seva totalitat. 
87 Elisenda Ardèvol, Guia de butxaca pel treball de camp . Materials per l’assignatura d’Etnografia. 
Universitat Oberta de Catalunya. 
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Podrien, doncs, considerar Tolkien com un fenomen cultural? És segur que necessitarien més 

elements d’anàlisi per poder afirmar-ho, però la meva curta experiència amb aquest grup de 

tolkiendili em reforça encara més la idea de que és possible que estem parlant d’un important 

fenomen cultural. Al llarg dels anys aquesta munió d’afeccionats romàntics (altrament dits 

frikis ) ha propiciat l’aparició d’una indústria molt poderosa i rendible de tot el que s’hi 

relaciona: videojocs, còmics, pel·lícules cinematogràfiques, dibuixos animats, llibres, 

maquetisme (figuretes i escenaris), moda (roba, accessoris), música...  

Tant els romàntics dels segle XVIII com els del segle XXI han estat objecte de crítiques 

aferrissades per part tant dels crítics tradicionalistes com dels modernistes, que solen titllar-los 

d’anacrònics o d’un gust “passat de moda”. Com ha succeït amb els romàntics d’altres èpoques, 

quan el passat es converteix en un referent - estètic i cultural -, és perquè la modernitat no aporta 

elements engrescadors i pot coincidir amb una actitud de desconfiança cap al progrés.  

Suggereixo que ens preguntem què és el que fa que milers de persones (joves i no tan joves) 

se sentin atrets i identificats amb un món i un temps que no és el nostre. Tots, sense excepció, 

miren nostàlgicament  cap a un temps passat farcit de cavallers, honor, espases, elms, cotes de 

malla, valentia , espiritualitat, amor idealitzat, missions mítiques, dracs, fades, déus, sacrifici, 

amistat incondicional... I tot això es plasma en una imatge externa molt concreta i, a vegades, en 

una manera de viure.  

 

Comunitat de liholesye, a Rússia. Després de la 
jornada laboral en els seus respectius treballs 
“ordinaris”, conviuen en una granja perduda al 
mig del bosc, on poden viure i vestir com elfs 
boscans. Sembla ser que són molt apreciats i 
respectats pels veïns dels voltants.. 

O de reinterpretar-se: totes les persones entrevistades estan d’acord en que la plataforma que 

ha propulsat fins a l’estratosfera aquest fenomen ha estat, sens dubte, Internet, encara que alguns 

d’ells en reneguin, i quin lloc millor que el ciberespai per desenvolupar personalitats fictícies i 

evadir-se per uns moments de la realitat? Aquests és un tema sobre el que encara hi ha molt a 

dir i a estudiar i que ara no podem incloure en aquest treball. 

Un altre apunt per la reflexió: quan un fenomen de cultura popular (és a dir, que no és 

considerat d’“alta cultura”, com diria l’Umberto Eco) com els que hem comentats sumàriament 

en aquestes línies, és capaç de remoure sensibilitats i convertir-se en el referent per milers de 

persones a tot el món, potser comença a convertir-se en objecte digne d’un anàlisi seriós, creatiu 

i obert. 
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14. Pearce, J. (1999). J.R.R. Tolkien. Señor de la Tierra Media. Barcelona: ed. Minotauro. 
15. Pearce, J. (2003). Tolkien: hombre y mito. Barcelona: Ed. Minotauro. 
16. Segura, E. (2004). El viaje del anillo. Barcelona: Ed. Minotauro 
17. Segura, E. i Peris, G. (2003). Tolkien o la fuerza del mito. Madrid: Ed. Libros Libres, col. 

Inklinga 
 

De J.R.R.Tolkien 
 

18. Tolkien, J.R.R. (1993). Cartas. Selección de Humphrey Carpenter. Barcelona: Ed. Minotauro. 
19. Tolkien, J.R.R. (1999, 4a reed.). Traducció: Parcerisas, F. El Senyor dels Anells. Vol I, II i III 

Barcelona: Ed. Vicens Vives. 
20. Tolkien, J.R.R. (1993). Los Monstruos y los Críticos y otros ensayos. Barcelona: Ed. Minotauro. 

 
Sobre literatura fantàstica i cinema fantàstic 
 
21. Álvarez, J.M. [et al.] (2004). Mundos de fantasía: de Ulises a El Señor de los anillos: un 

recorrido por la historia de la fantasía. Madrid: Ed. Mártinez Roca  
22. Balló, J. Pérez, X. (1995). La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema . Barcelona: 

Ed. Empúries 
23. Ferreras, D.F. (1995). Lo fantástico en la literatura y el cine. De Edgar A. Poe a Freddy Krueger. 

Madrid: Ediciones VOSA 
24. Pringle, D. (1988). Literatura fantástica. Las 100 mejores novelas. Una selección en lengua 

inglesa, 1946-1987. Barcelona: Ed. Minotauro 
25. Savater, F. (1994). La infancia recuperada. Madrid: Taurus Ediciones.  
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26. Silva, L. (2000). Viajes escritos y escritos viajeros. Madrid: Ed. Anaya. 
27. Wolf, S.(2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Estudios de 

comunicación. 
 

Sobre cultura popular 
 

28. Heath, J., Potter, A. (2005). Rebelarse vende. El negocio de la contracultura . Madrid: Ed. 
Taurus Pensamiento. 

29. Eco, U. (2004). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Ed. DeBolsillo. 
30. Zubietat, A.M. (coord.) (2000). Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y 

polèmicas. Barcelona: Ed. Paidós (col. Estudios de comunicación). 
 

Sobre imatge i cultura visual 
 

31. Beger, J. (2003). Mirar. Barcelona: Ed. Gustavo Gili 
32. Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona: Ed. Gustavo Gili 
33. Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Ed. Paidós. 

 
Altres obres de consulta d’interès  

 
34. Benpar, C. (1991). Cineastes contra magnats. Al rojo vivo: els articles de la polèmica. 

Barcelona: Ixía llibres. 
35. Bloom, H. (2002). El canon occidental . Barcelona: Ed. Anagrama. 
36. Campàs, J. El romanticismo británico. Materials per l’assignatura Història de l’art universal. 

Universitat Oberta de Catalaunya. 
37. Castells, M. (2na ed. 1a reimpr. 2001). "Vol. 1: La sociedad red" A: La era de la información. 

Madrid: Alianza Editorial 
38. Crepaldi, G. (1999). Prerrafaelistas. Barcelona: Ed. Electa (grupo Random House Mondadori). 

Col. Electa bolsillo Artbook. 
39. Eco, U. (1990). Art i bellesa en l’estètica medieval. Barcelona: ed. Destino. 
40. Eco, U. (2004). Historia de la belleza . Barcelona: Ed. Lumen. 
41. Ferreras, J.I. (1988). Fundamentos de Sociología de la Literatura . Barcelona: Círculo de 

Lectores. Col. Ciclo Ciencias Humanas. 
42. Hernández-Pacheco, J. (1995). La conciencia romántica.  Madrid: Ed. Tecnos. 
43. Hine, Ch. (2004). Etnografia virtual. Barcelona: Ed. UOC (col. Nuevas tecnologías y sociedad). 
44. Hobsbawn, E. (7na ed. 2004). Historia del siglo XX (1914-1991). Barcelona: Ed. Crítica. 
45. Jones, S.G. (editor) (2003). Cibersociedad 2.0 . Barcelona: Ed. UOC (col. Nuevas tecnologías y 

sociedad). 
46. Taylor, S. Bogdan, R. (1992) Entrevistas (capítol 4). Barcelona: Ed. Paidós, 
47. Taylor, S. Bogdan, R. (1992) Introducción a la observación  participante (capítol 2) Barcelona: 

Ed. Paidós,   
48. Valverde, J.M; Campàs, J. (1999). Història de les idees estètiques. Barcelona: Universitat Oberta 

de Catalunya (col. Humanitats). 
 

 
DOCUMENTS I FONTS ELECTRÒNIQUES EN LÍNIA 

 
49. Wikipedia, la enciclopedia libre: < http://es.wikipedia.org > 
50. Web “Plataforma rol”: < http://www.plataformarol.com >  
51. Web de la Tolkien Society: < http://www.tolkiensociety.org   >  
52. Web de la Sociedad  Tolkien Española: < http://www.sociedadtolkien.org > 
53. Web de El Fenómeno (la web sobre Tolkien i LOTR més visitada):  

<http://www.elfenomeno.org > 
54. web de la Tolkien Estate: < http://www.tolkienestate.com > 
55. Web de Tokien Enterprises: < http://www.tolkien-ent.com > 
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DOCUMENTS AUDIOVISUALS 
 
56. Cordova, C. i Broadway, C. (2005). Ringers. El señor de los fans [Enregistrament vídeo]. 

Dirigida per Marlene Cordova. Estats Units: Planet BB, LLC i Sony Pictures Home 
Entertainment. 1 DVD [format PAL 2]: 97 min. Color.  

57. Sociedad Tolkien Española (2005). El legado de Tolkien: la Sociedad Tolkien Española 
[Enregistrament vídeo]. Elx: Smial de Mithlond [format AVI]: 22 min. Color.  

58. Canal+ (2005) El poder de los anillos [Enregistrament vídeo]. Canal+  [documental emès per 
televisió durant la temporada 2005 i produït per la mateixa cadena]: 25 min. Color. 

59. El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Discs 1 i 2 de Los Apéndices. [pel·lícula 
cinematogràfica, 2002]. Peter Jackson (dir.). Estats Units: New Line Home Entertainment. 4 
DVD [format PAL 2]: 200 min. Color.  

60. El Señor de los Anillos. Las dos torres. Discs 3 i 4 de Los Apéndices. [pel·lícula cinematogràfica, 
2003]. Peter Jackson (dir.). Estats Units: New Line Home Entertainment. 4 DVD [format PAL 2]: 
214 min. Color.  

61. El Señor de los Anillos. El retorno del rey Discs 5 i 6 de Los Apéndices. [pel·lícula 
cinematogràfica, 2004]. Peter Jackson (dir.). Estats Units: New Line Home Entertainment. 4 
DVD [format PAL 2]: 240 min. Color.  

62. El Señor de los Anillos. [pel·lícula d'animació, 1978]. Ralph Bakshi (dir.). Estats Units: Warner 
Bros. Home Video. 1 DVD [format PAL 2] (2001): 172 min. Color.  
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Annex 1. DADES I PERFIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES 
 
 
ENTREVISTA 1 

 
Data de l’entrevista : 12 de gener de 2006 
Lloc de l’entrevista : en un bar del barri d’Horta 
Durada de l’entrevista: 1 hora aprox. 
 
Dades personals de l’entrevistat/da 
- Nom (propi) : Dani 
- Epessë88 o sobrenom a la STE89: Ylmir 
- Edat: 34 
- Gènere: home 
- Nacionalitat: espanyola  
- Lloc de naixement: espanyol, nascut a Barcelona. El pare és barceloní i la mare és d’origen 

alemany. 
- Lloc de residència : ciutat de Barcelona, dcte. d’Horta Guinardó, barri del Guinardó 
- Posició socioeconòmica: mitjana 
- Treball: contractat per una empresa privada de serveis, treballa de teleoperador al servei 

d’assistència telefònica d’urgències de la Generalitat de Catalunya des de fa 10 anys. 
- Estudis: Secundaris. Va iniciar la llicenciada en Filologia catalana a la Universitat de 

Barcelona però no la va acabar per problemes econòmics de la família. Després va 
començar Llengües semítiques, que tampoc va acabar. Ara s’està plantejant tornar a 
reprendre els estudis. 

- Situació familiar: viu amb els seus pares, però té un pis comprat a Badalona, pendent 
d’hipoteca. El seu pare està malalt i necessita assistència mèdica. 

- Estat civil: solter. Parella sentimental de l’Elena. 
- Religió/no creient: es declara agnòstic. 
 
Altres dades relacionades amb l’smial o la STE 
- Data d’ingrés a l’smial: 2002 
- Elecció del pseudònim, significat del nom i motiu de l’elecció : Ylmir és un gegant de la 

mitologia escandinava i va ser el nom que Tolkien va donar inicialment a Ulmo, senyor de 
les aigües, un dels vuit déus primordials de la cosmogonia inventada per Tolkien. Per 
ascendència, se sent molt identificat amb la mitologia nòrdica i germànica. 

- Raça amb la que s’identifica: raça dels Homes i elfs 
- Càrrec o funció a l’smial: ha estat president de l’smial. Actualment és un membre més, 

força actiu. 
- Nivell de dedicació i de participació a l’smial i la STE: Mig. Ve sempre a totes les 

reunions, però des de que ja no és president, s’implica menys. Ha estat un dels 
organitzadors del curs sobre Tolkien de la UPF90 d’enguany i de l’anterior, que es va fer a 
la UAB91 durant el curs 2003-2004. 

                                                 
88 Epessë o sobrenom, literalment “nom posterior” 
89 Quan ingresses per primera vegada a la STE se’t demana que ho facis amb un pseudònim relacionat 
amb la creació de Tolkien, preferiblement, o amb la literatura fantàstica. Tots es coneixen pel seu 
pseudònim. 
90 Universitat Pompeu Fabra 
91 Universitat Autònoma de Barcelona 
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ENTREVISTA 2 

 
Data de l’entrevista : 19 d’abril de 2006 
Lloc de l’entrevista : domicili particular de l’entrevistada 
Durada de l’entrevista: 1 hora 22 minuts aprox. 
 
Dades personals de l’entrevistada 
- Nom (propi) : Aurea 
- Epessë o sobrenom a la STE: Elanor Peucansat 
- Edat: 43 
- Gènere: dona 
- Nacionalitat: espanyola  
- Lloc de naixement: espanyola, nascuda a Barcelona. La mare és nascuda a Barcelona, filla 

d’immigrants aragonesos i el pare és immigrant aragonès. 
- Lloc de residència : ciutat de Barcelona, dcte. de Sant Martí, barri del Besós 
- Posició socioeconòmica: mitjana 
- Treball: professora de batxillerat, de les assignatures de llengües clàssiques, a un institut 

públic. 
- Estudis: llicenciada en Filologia clàssica, especialitzada en grec per la UB, Estudis 

superiors en informàtica (administradora de sistemes). 
- Situació familiar: viu sola en un pis de propietat (pendent d’hipoteca) 
- Estat civil: soltera 
- Religió/no creient: educació cristiana catòlica. No practicant. 
 
Altres dades relacionades amb l’smial o la STE 
- Data d’ingrés a l’smial: 2002 
- Elecció del pseudònim, significat del nom i motiu de l’elecció : Elanor Peucansat, és un 

nom d’estil totalment “hobbitià”. Elanor és el nom d’una de les filles de Samsagaz Gamyi, 
que el hòbbit escull en honor al record del elfs de Lórien ja que la elanor és un flor 
hivernal de color groc de Lórien amb forma d’estrella.  

- Raça amb la que s’identifica: raça dels hòbbits. Se sent molt identificada amb els hòbbits, 
sobre tot amb el personatge d’en Frodo, perquè són molt vitals i humils.  

- Càrrec o funció a l’smial: Presidenta 
- Nivell de dedicació i de participació a l’smial i la STE: Alt. Com a presidenta de l’smial 

està molt implicada i està ajudant a dinamitzar de nou el grup, després d’una important 
crisi que van patir el curs passat.  
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ENTREVISTA 3 

 
Data de l’entrevista : 19 d’abril de 2006 
Lloc de l’entrevista : domicili particular de l’entrevistada. Em van convidar a dinar. 
Durada de l’entrevista: 2 hores aprox. 
 
Dades personals de l’entrevistada 
- Nom (propi) : Neus 
- Epessë o sobrenom a la STE: Isil 
- Edat: 32 
- Gènere: dona 
- Nacionalitat: espanyola  
- Lloc de naixement: espanyola, nascuda a Barcelona. Els pares són nascuts a Barcelona. 
- Lloc de residència : ciutat de Barcelona, dcte. de Les Corts, barri de Les Corts 
- Posició socioeconòmica: mitjana 
- Treball: contractada per una empresa privada de serveis (igual que en Dani), treballa de 

teleoperadora al servei d’assistència telefònica urgent de la Generalitat de Catalunya des de 
fa 10 anys. 

- Estudis: primaris (EGB). Va començar un FP administratiu però el va deixar abans 
d’acabar el primer grau. Ha anat fent cursos de formació a l’INEM.  

- Situació familiar: viu amb la mare i l’àvia materna. El pare fa anys que és mort (quan la 
Neus tenia 12 anys). La mare està en atur i totalment dedicada a tenir cura de l’àvia. 
Ambdues s’impliquen molt amb les activitats de l’smial (ajuden en el que calgui). Té una 
germana més petita ja independitzada. 

- Estat civil: soltera 
- Religió/no creient: no creient 
 
Altres dades relacionades amb l’smial o la STE 
- Data d’ingrés a l’smial: 1999 
- Elecció del pseudònim, significat del nom i motiu de l’elecció : Isil, és un dels elements 

primordials en la cosmogonia de Tolkien. En llengua quenya significa “brillantor 
platejada” i és el nom que se li dóna a la Lluna. Ho relaciona amb una de les seves 
passions: l’astronomia. 

- Raça amb la que s’identifica: raça dels Homes, sobretot amb la gent de Rohan, el poble 
dels domadors de cavalls. 

- Càrrec o funció a l’smial: durant la presidència d’en Dani era la tresorera. Avui, el membre 
més antic de l’smial. 

- Nivell de dedicació i de participació a l’smial i la STE: Mig. Per problemes personals, 
últimament no sempre ve a totes les reunions ni hi està tant implicada. De tota manera és 
un dels membres més motivats. Molt parladora i animosa. 

 
 



El Cercle de l’Anell  Glòria Deumal López 
 
 

 - 61 - 

 
 
ENTREVISTA 4 

 
Data de l’entrevista : 5 d’octubre de 2006 
Lloc de l’entrevista : en el meu domicili particular 
Durada de l’entrevista: 2 hores aprox. 
 
Dades personals de l’entrevistada 
- Nom (propi) : Elena 
- Epessë o sobrenom a la STE: Nilechorwen 
- Edat: 38 
- Gènere: dona 
- Nacionalitat: russa 
- Lloc de naixement: Rússia. Els pares també són russos i viuen allí. La mare és molt  

coneguda al seu país com a cantant d’òpera.  
- Lloc de residència : ciutat de Barcelona des de fa 11 anys, dcte. d’Horta Guinardó, barri del 

Guinardó 
- Posició socioeconòmica: mitjana-baixa 
- Treball: es dedica professionalment com a cantant d’òpera, però també treballa 

esporàdicament com a hostessa de congressos, traductora i intèrpret o instructora en una 
escola l’hípica. 

- Estudis: dues carreres universitàries al seu país (periodista i cantant d’òpera) i una carrera 
de grau mig (ajudant mèdic),  

- Situació familiar: viu amb el seu fill, l’Àlex, de 18 anys 
- Estat civil: soltera. Parella sentimental d’en Dani. 
- Religió/no creient: cristiana ortodoxa. Practicant, de fet col·labora molt activament cantant 

al cor i amb les activitats humanitàries de la parròquia  ortodoxa, on assisteix a la missa 
gaire bé cada diumenge. 

 
Altres dades relacionades amb l’smial o la STE 
- Data d’ingrés a l’smial: 2003 
- Elecció del pseudònim, significat del nom i motiu de l’elecció : Nilechorwen, no té una 

traducció exacta. L’Elena diu que aquest nom és un regal d’un bon amic 92. 
- Raça amb la que s’identifica: raça dels elfs Teleri, un dels tres llinatges dels Eldar.  
- Càrrec o funció a l’smial: és un membre més de l’smial. Oficialment, ha estat nomenada 

per la STE, coordinadora de les relacions de la Societat amb Rússia i països de l’Est 
europeus. 

- Nivell de dedicació i de participació a l’smial i la STE: Mig. Acostuma a assistir a totes les 
reunions però molt sovint les diverses feines que fa no li deixen implicar-se tot el que 
voldria.  

 

                                                 
92 Segons explica Tolkien, els elfs rebien a llarg de la seva vida tres noms: el primer, en el moment del 
seu naixement, que li atorgava el pare, el segon, donat per la mare quan l’infant començava a expressar-se 
amb paraules i ja es podia veure el seu caràcter futur i, finalment, un tercer nom o sobrenom o epessë, que 
era regalat per amics o gent molt propera. Un elf o elfa podia tenir més d’un d’aquest noms “regalats” o  
epessë. 
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ENTREVISTA 5 

 
Data de l’entrevista : 8 de novembre de 2006 
Lloc de l’entrevista : a l’habitació de la residència d’estudiants on s’hostatjava, convidat per 
l’smial de Lórien, amb motiu de la seva participació com a ponent en el curs sobre Tolkien de 
la UPF. 
Durada de l’entrevista: 1 hora aprox. 
 
Dades personals de l’entrevistada 
- Nom (propi) : Helios 
- Epessë o sobrenom a la STE: Imrahil 
- Edat: 28 
- Gènere: home 
- Nacionalitat: espanyola  
- Lloc de naixement: Bilbao. Els pares també són nascuts a Bilbao. 
- Lloc de residència : València capital, des de d’infantesa. 
- Posició socioeconòmica: mitjana 
- Treball: enginyer industrial a l’Institut de Biomecànica de València, on està acabant la seva 

tesi doctoral.  
- Estudis: llicenciat en enginyeria industrial; actualment està treballant en la seva tesi 

doctoral, que presentarà l’any que ve. Per afició, té uns coneixement molt amplis en 
filologia i és un gran especialista en les llengües inventades de Tolkien. 

- Situació familiar: viu amb la seva companya, també tolkiendil 
- Estat civil: solter 
- Religió/no creient: no creient 
 
Altres dades relacionades amb l’smial o la STE 
- Data d’ingrés a l’smial: 1997 
- Elecció del pseudònim, significat del nom i motiu de l’elecció : Imrahil, Príncep de Dol 

Amroth, de l’estirp dels Homes de Gondor, de sang dúnedain i èlfica. 
- Raça amb la que s’identifica: raça dels Homes. Se sent més proper als homes o els hòbbits 

que als elfs.  
- Càrrec o funció a l’smial: president de l’smial de Edhellond (València). Va ser president de 

la STE de 2001 a 2003. 
- Nivell de dedicació i de participació a l’smial i la STE: Alta. Molt implicat en la STE i en 

el smial, que és un dels més nombrosos i actius de la STE. 
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Annex 2. Cronologia del procés de recerca 
 

2005 
21 de setembre  Em poso en contacte via e-mail, per primera vegada, amb el president de 

l’smial de Lórien, en Dani Ylmir 
1 d’octubre  Rebo una invitació a assistir a la primera reunió del curs, que es fa en el lloc 

habitual: el Centre Cultural de Les Corts. En aquesta ocasió exposo 
clarament el motiu de la meva presència, i la intenció de mantenir un 
contacte continuat amb l’smial amb la finalitat de fer un treball de recerca 
per a la universitat. Tothom expressa sense reserves la seva predisposició a 
col·laborar. 

10 de novembre  L’smial organitza una taula rodona al C.C. de El Coll sobre la  influència 
literària de Tolkien en la novel·la fantàstica contemporània, i a la qual 
assisteixo. El ponent és en Dani Ylmir. 

2006 
12 de gener  Entrevista: Dani Ylmir, president de l’smial de Lórien 
11 de febrer al 4 de març  Jornades dedicades a Tolkien, tots el dissabtes a la Biblioteca Jaume Fuster. 

Es van projectar la trilogia del ESDA de P. Jackson, es van fer lectures 
dramatitzades de contes (en un d’ells jo mateixa hi vaig participar), 
endevinalles, jocs de rol de taula i exposició dels llibres de l’autor. 

25 de març  Celebració del “III dia de llegir a Tolkien” 93 . L’smial va organitzar una 
sortida al Part del Laberint d’Horta, on vàrem recórrer els indrets amb 
simbolisme mitològic del part i vam llegir fragments de l’obra de Tolkien. 

8 d’abril  Elecció del president/a del smial: surt elegida Aurea Elanor Peucansat. 
19 d’abril  Entrevista: Aurea Elanor Peucansat, presidenta actual de l’smial de Lórien 
14 de maig L’smial de Lórien obté el domini .cat per a la pàgina web oficial 
Maig i juny  Es forma un grup de treball per a redissenyar la pàgina web. Jo entro a 

forma part del grup, per la meva experiència com a dissenyadora. 
7 de juny  Entrevista: Neus Isil 
25 de juny  Publicació de la nova pàgina web oficial de l’smial de Lórien: 

www.lorien.cat. Jo he col·laborat amb el disseny dels gràfics94. 
2 de setembre Assemblea anual de la STE: és escollida una nova Comissió Permanent. El 

nou president és Jorge Erkenbrand Lalaith, de l’smial de Cuernavilla 
(Conca) 

15 de setembre Em poso en contacte per primera vegada via e-mail amb Helios Imrahil, 
president de l’smial de Edhellond a València, i president de la STE de 2001 
a 2003. 

5 d’octubre Entrevista: Elena Nilechorwen 
18 d’octubre Inici del curs acadèmic “El món de Tolkien” a la Universitat Pompeu Fabra. 

Ës inaugurat pel director del curs, Francesc Parcerisas. El curs finalitzarà el 
7 de març de 2007. Jo he participat en els preparatius previs al curs i amb el 
disseny del cartell promocional95. 

8 de novembre Entrevista: Helios Imrahil  
  
 

                                                 
93 El “Dia de Llegir a Tolkien” és un esdeveniment organitzat pels smials de la STE per animar a la 
lectura de les obres del Professor J.R.R. Tolkien. Es va celebrar per primera vegada en 2003. El 25 març 
té importància per als lectors de Tolkien, per ser el dia de la Caiguda de Sauron al concloure la 'Guerra de 
l'Anell' en "El Senyor dels Anells". 
94 Podeu veure un imatge de la portada i el fòrum de la pàgina web a l’annex 3. 
95 Podeu veure una imatge del cartell a l’annex 3. 
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Annex 3. IMATGES I FOTOGRAFIES 

 

   

Ringers  durant l’estrena de “Les dues torres” 
 

      

Tolkiendili  durant l’EstelCon d’Umbar d’enguany. Membres de l’smial de Lórien. 
 

     

 Pàgina web de l’smial de Lórien.cat Pòster del curs Tolkien a la UPF  
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Agraïments 

Voldria donar les gràcies, primer de tot, a l’Hernán Sampietro i la Mariona Estrada pel seu 

acompanyament i els bons consells donats durant tota l’elaboració del treball, i per l’interès que han 

mostrat en tot moment. 

�Ë� 
 

Per suposat, tots reconeixement seran pocs pels membres del smial de Lórien i de la Sociedad 

Tolkien Española que m’han proporcionat la seva col·laboració incondicional, especialment l’Aurea, 

en Dani, l’Elena, la Neus i l’Helios.  

Sense aquestes persones no hagués estat possible aquesta recerca.  

�Ë� 
 

Finalment, haig d’agrair al meu marit, en Josep Maria, als meus fills, en Marc i en Pol,  

i als meus amics fidels el seu permanent recolzament.  

Sense ells no hagués arribat al final del camí.  

�Ë� 
 

...i moltes gràcies també a la Soco Sancho, la meva tutora a la UOC durant tots aquest anys, i que 

també ha tingut molt a veure en tot això. 

�Ë� 
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qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense 
l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual. 
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