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TEMA i JUSTIFICACIÓ 



 

El tema del meu treball de recerca ha estat l’obra del filòleg John Ronald Reuel Tolkien, 

centrat, sobretot, en els aspectes lingüístics del món imaginari que va anar creant al llarg 

de la seva vida. Aquest és el tema general, del qual era impossible tractar totes les parts, i 

per tant, em vaig decantar a estudiar en profunditat els Elfs, la raça, segurament, més 

important de la mitologia tolkieniana i la que sempre m’havia atret més en les lectures 

dels llibres de Tolkien: El hòbbit, El Senyor dels Anells, Els fills d’en Hurin, etc. Així que, per 

fi, podia centrar-me a estudiar a fons un dels aspectes que em cridaven més l’atenció en 

l’obra de Tolkien: la forta presència de llengües fictícies. De fet, cal remarcar que Tolkien 

sempre havia explicat que les seves històries i personatges van sorgir perquè volia donar 

veu a llengües que inventava; un procés que, possiblement, elaboren a la inversa altres 

autors de fantasia, i és aquí on rau la profunditat de les seves llengües, que eren un dels 

punts que interessaven més a l’autor. De llengües en va elaborar diverses (unes més 

desenvolupades que altres, és clar), i les pròpies dels Elfs són el quenya i el síndarin. A mi 

sempre m’ha atret molt més el quenya, tot i que en El Senyor dels Anells és una llengua que 

ja no parla quasi ningú, i és el síndarin la llengua més usada entre els Elfs. La tria del 

quenya també ha estat condicionada per la quantitat i qualitat de fonts que existeixen i a 

les quals tinc accés. Als aficionats a l’obra de Tolkien, i sobretot a les seves llengües, ens 

sap molt de greu que no arribés a publicar mai una gramàtica completa, tot i així, el 

quenya és la llengua que es pot estudiar millor. També vaig triar el quenya perquè era el 

“llatí” de la Terra Mitjana quan succeeix El Senyor dels Anells; una dels pocs que el parla en 

aquell moment és Na Galàdriel, un personatge al qual sempre li he tingut molta estima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 



 

Objectius generals: 

- Aprofundir en el coneixement del món creat per J.R.R. Tolkien. 

- Aprofitar els coneixements obtinguts per elaborar la confecció d’un llibre de text 

en clau de ficció. 

 

Objectius específics 

- Conèixer en profunditat les llengües inventades per Tolkien. 

- Conèixer la història interna del món imaginat per Tolkien. 

- Redactar un llibre de text en clau de ficció. 

- Establir una versió personal de l’estudi de les llengües. 

- Editar un llibre en format de llibre de text per crear un suport realista i d’acord 

amb el contingut. 

- Constatar i valorar la creació inabastable de l’autor. 

- Difondre d’una forma planera el món enorme de l’obra tolkieniana. 

 

Com he explicat en l’elecció del tema, l’obra magna del britànic J.R.R. Tolkien sempre m’ha 

deixat fascinat i aquest treball em permetia fer un estudi força detallat dels aspectes que 

em cridaven més l’atenció. Podia resoldre dubtes que tenia jo mateix, investigar aspectes 

de l’obra molt complicats, com la sociologia interior de la raça dels Elfs, les llengües i 

dialectes, i molt més; i amb el treball tenia una gran oportunitat de convertir-me en un 

coneixedor del món interior del professor britànic. Aquest ha estat l’objectiu de partida.  

Pel que fa als objectius específics, que han sorgit de l’objectiu principal, han estat, sobretot, 

la confecció d’un llibre de text d’una de les llengües elaborades per Tolkien (el quenya), 

juntament amb parts d’història per contextualitzar temporalment i geogràficament la 

llengua.  

L’elaboració d’un llibre de text va suposar encarar el treball d’una manera molt més 

original i molt atractiva, si bé vaig decidir que el llibre s’hauria de presentar com un volum 

d’una llengua existent i una història real, per tant, el nom “Tolkien” no sortiria per enlloc. 

En aquest aspecte, la idea era diferent a la d’altres autors que han fet llibres sobre el 

quenya, ja que, com que no existeix una gramàtica definitiva per a la llengua, treuen 

conclusions, comparen fonts i presenten diverses opcions, evidentment, citant Tolkien 

contínuament.  

També he pretès utilitzar l’elaboració del treball com a suport per afavorir la difusió dels 

continguts de l’obra del professor d’Oxford, sobretot per als amants de la seva obra i de les 

llengües en general.  



Vull, finalment, constatar que el treball de recerca en si es troba reflectit en el llibre de text 

que he creat amb el suport d’aquest manual d’explicació dels procediments i resultats del 

treball. 

 

METODOLOGIA  

Per realitzar un treball com aquest he necessitat passar per diferents nivells de recerca i 

elaboració; a l’hora d’explicar-ho, he de dividir la metodologia en tres nivells: 

 

 RECERCA D’INFORMACIÓ 

Aquesta va ser la feina de partida: la recerca de fonts tant de l’autor de l’obra del qual n’he 

fet el treball (J.R.R. Tolkien) com de volums de recopilacions, de recerca, i d’aportacions 

elaborats per altres autors ha estat essencial i no excessivament difícil. Els meus llibres de 

suport (si bé no els més importants per al treball) han estat, sobretot, El Senyor dels Anells, 

l’obra per excel·lència de Tolkien, El hòbbit (tots dos traduïts magníficament per Francesc 

Parcerisas), Contes inacabats de Númenor i la Terra Mitjana (publicat pòstumament pel 

seu fill Christopher Tolkien) i El Silmaríl·lion (també pòstum), que ha estat la base per 

explicar les parts d’història del llibre. 

El hòbbit es publica el 1937 configurant un món que Tolkien desenvoluparia durant el 

llarg de la seva vida. La història, amb el subtítol o viatge d’anada i tornada és un relat 

centrat en en Bilbo Saquet, un hòbbit (una raça inventada per l’autor) que es veur{ lligat a 

una sèrie d’aventures. Per bé que aquest relat no té importància en el si de la història 

interna del món que va crear (cal dir que Tolkien el va escriure per als seus fills), El Senyor 

dels Anells partir{ d’unes bases geogr{fiques (la Terra Mitjana, el poble dels hòbbits –

Hobbiters–, etc.) de personatges (en Gàndalf, en Bilbo, oncle del protagonista de El Senyors 

dels Anells, en Gòl·lum, etc.) i fins i tot d’objectes (evidentment és crucial que l’Anell Únic 

faci cap a les mans d’en Biblo perquè després en Frodo sigui l’escollit per destruir-lo). El 

Senyor dels Anells, doncs, es va publicar entre el 1954 i el 1955 com a encàrrec de l’editor 

per una seqüela de El hòbbit.   

Contes inacabats de Númenor i la Terra Mitjana va ser publicat pòstumament pel seu fill 

Christopher l’any 1980 en forma de reculls d’assajos del mateix Tolkien sobre la mitologia 

del Món que creava. Els escrits són incomplets però seguits d’unes llargues notes referents 

a les controvèrsies, l’etimologia d’alguns noms, l’an{lisi de l’evolució de la mitologia i 

etcètera.  

Finalment El Silmaríl·lion, publicat també pòstumament per Christopher Tolkien, ha estat 

l’eina essencial ja que recull els mites que originen i donen forma a les obres cabdals de 

l’autor. Va sortir a la venda el 1977 un cop Christopher va haver donat forma de llibre al 



conjunt d’assajos que contindria; és considerada, encertadament, la Bíblia de la mitologia 

del professor d’Oxford.  

 

La recerca la vaig dividir en dos grans blocs, que sovint s’entrellacen: la llengua i la 

història. A la història, des de bon principi, volia donar-li un enfocament contextualitzant, i 

és així com s’ha de prendre en llegir-ho. També tenia molt clar que no volia començar a 

explicar, per exemple, el nominatiu de la llengua sense abans haver fet arribar a l’estudiant 

els orígens de la llengua: qui la parlava?, per què?, on? i quan? aquestes són les preguntes 

que es pot fer l’alumne i poden contestar les dues primeres unitats. Les parts de les unitats 

(quatre, cinc i set) on s’explica l’etapa de la Primera Edat del Sol són extenses, i potser fins 

i tot denses en una primera lectura (en una segona o tercera s’han de contrastar amb els 

mapes), però s’ha de dir que és força resumida. El que m’interessava més eren els 

antecedents a l’arribada dels Nóldor (un dels llinatges dels Elfs) a la Terra Mitjana des 

d’Aman (on vivien amb els V{lar –els déus–), perquè és quan es configura el quenya; la 

Primera Edat resulta una eina molt potent per ser capaç d’entendre els esdeveniments que 

succeeixen durant la Tercera Edat, l’escenari temporal d’El Senyor dels Anells, i la part de la 

història del món imaginat per Tolkien més coneguda pel gran públic (gràcies, sobretot, a 

les notables pel·lícules de Peter Jackson). Així doncs, per a la història m’he basat en resums 

personals (i fitxes de cada personatge, raça o llinatge) fets a partir d’El Simaríl·lion, i mapes 

extrets tant dels llibres de Tolkien com de pàgines web.  

Però l’obra de Tolkien, tot i mort l’autor, és molt viva, al contrari del que es podria pensar, 

perquè existeixen molts esborranys que, per motius econòmics i referents als drets 

d’autor, la família tarda molt en fer-los públics. D’aquests esborranys, els que m’han 

interessat més són els que Tolkien va escriure més tard, ja que, si havia canviat alguna 

cosa, representa que la idea final (ja sigui de la llengua o de la història) i bona és la que va 

escriure més endavant. Bona part d’aquests escrits (junt amb una quantitat molt gran de 

les versions antigues de la seva mitologia) són recollits en una col·lecció publicada pel fill 

de Tolkien, Christopher Tolkien, de dotze volums: The History of Middle-earth.  

Per tant, he hagut de consultar regularment aquesta sèrie de volums per tal d’ampliar la 

informació; per exemple, en el cinquè llibre (The Lost Road and Other Writings) hi ha  “les 

Etimologies”, el recull més gran de paraules que va fer Tolkien, on apareixen mots 

protoèlfics, del quenya, del síndarin, etc. En fi, són llibres essencials per a conèixer amb 

profunditat la mitologia tolkieniana, ja que no es tracta de narracions, sinó d’assajos sobre 

el món que creava (amb cronologies exactes, mapes del món, etimologies dels noms dels 

personatges, versions antigues dels relats publicats, etc.). 



També m’he ajudat amb una multitud de pàgines web on apareixen resums de la història i  

interpretacions de l’obra.1 

Pel que fa a la llengua, l’estudi que he utilitzat més ha estat La lengua de los Elfos de Luis 

González Baixauli (2000), que presenta una gramàtica ordenada del quenya. Aquest llibret 

m’ha servit, sobretot, pel recull de vocabulari que conté, com un diccionari quenya-

castellà, castellà-quenya. Tot i així, he hagut de visitar constantment pàgines a Internet per 

la seva major actualitat (s’ha de tenir en compte que de tant en tant apareixen aspectes 

nous de l’obra de Tolkien); per exemple, en La lengua de los Elfos es dubta de l’existència 

del temps verbal aorist, però poc després de la publicació d’aquest llibre, a la revista 

Vinyar Tengwar (2000)2, que especula sobre les incògnites de les llengües de Tolkien, es 

van publicar uns articles del britànic que corroboraven l’existència de l’aorist. Per tant 

m’han servit molt els estudis sobre el quenya (explicats en forma de curset –alguns 

altament densos–) penjats a Internet, com per exemple, l’esplèndid curs de Helge K. 

Fauskanger (2003)3. Però per ensenyar el quenya he hagut d’informar-me àmpliament de 

les altres llengües èlfiques de Tolkien (sobretot per a la unitat 3), per damunt de tot, del 

síndarin, la llengua que es parlava més a la Terra Mitjana. Aquesta informació és, 

majoritàriament, en les mateixes pàgines i llibres que he esmentat del quenya. 

  

  

 

REDACCIÓ 

Redactar un llibre de text no és el mateix plantejament que el d’un altre treball de recerca; 

per tant vaig he hagut d’encarar-lo d’una altra manera. He consultat llibres de text varis, 

però sobretot de llatí, que són els més pròxims al meu llibre, amb parts de llengua llatina i 

amb parts d’història de Roma; a més, el llatí no s’estudia per parlar, perquè és una llengua 

“morta”, i aquest tractament de la llengua és el que jo he hagut de donar a l’estudi del 

quenya. Com ja es pot suposar, l’existència d’estudis que versen sobre les llengües (que ja 

he esmentat) es deu a incògnites no resoltes. Doncs bé, això crea una lectura molt difícil en 

els cursos i llibres que existeixen sobre el quenya, perquè (com ha de ser) exposen les 

diferents possibilitats d’una paraula, cas, temps verbal, etc. Però una redacció tan 

rebuscada no era el que jo he pretès, he volgut que sigui molt creïble (talment com un de 

llatí), per afegir un plus de novetat en l’{mbit d’investigació de les llengües tolkienianes. 

Per tant, un cop tenia la informació, he intentat no fer aparèixer les controvèrsies, per tal 

de crear una llengua coherent i més fàcil. Seguint amb el mateix tema, per fer més creïble 
                                                           
1 Vid Bibliografia. 
2 Vid publicació número 41, juliol del 2000. 
3 folk.uib.no/hnohf/qcourse.htm, “Quenya Course”, febrer del 2003.  

http://folk.uib.no/hnohf/qcourse.htm


el llibre, he decidit no citar en el volum mateix d’on treia la informació (tant de p{gines 

web com del mateix autor J.R.R. Tolkien).  

Evidentment, he hagut de dividir el llibre en diverses unitats. Tenia molt clar que en les 

dues primeres havia d’explicar la història des de la creació del món fins que comencés la 

Primera Edat del Sol, per tal de situar l’estudiant. La primera, a més, conté un explicació 

breu sobre cada déu (anomenats Vàlar) i cada servent dels déus (anomenats Màiar), llistat 

que he trobat molt interessant aportar sobretot per l’aparició del maia Olórin i el maia 

M{iron, que si bé no apareixen gens o quasi gens en les parts d’història explicades, són 

molt coneguts pels lectors (o espectadors) de El Senyor dels Anells, ja que són en Gàndalf 

(el famós mag) i en S{uron (el malvat de l’obra) respectivament. D’aquesta manera crec 

que l’estudiant pot veure el món tolkieni{ des d’una perspectiva molt més coherent, ja que 

podrien semblar tipus de personatges (el mag, el malvat) posats “perquè sí” quan en 

realitat pertanyen a la mateixa raça.     

La tercera unitat ha hagut de ser una introducció a la llengua, sense deixar de banda la 

història que havia explicat, per tant, s’ha convertit en un tema de “sociolingüística”, en el 

qual he gaudit molt, ja que el fet de parlar de la llengua i dels seus parlants alhora, dels 

dialectes, les diferències entre una llengua i una altra,  de l’escriptura, ... ha resultat una 

tasca molt engrescadora en la qual he pogut aprendre en profunditat l’esquema lingüístic 

dins l’univers tolkienià, si bé en el llibre només he parlat de les llengües èlfiques.  

El tema quatre conté la llengua en si, començant per definir el tipus d’idioma: flexiu, amb 

casos i declinacions. He cregut molt necessari completar les parts de llengua del llibre amb 

quadres amb les paraules declinades en cada cas per fer l’aprenentatge més visual (com ha 

estat en les unitats d’història amb els dibuixos dels esdeveniments, personatges, etc.). En 

explicar els casos m’he ajudat molt dels llibres de text de llatí de que disposava, comparant 

les diferències i semblances entre ells mateixos; he pretès que una persona que mai hagi 

estudiat llatí o grec (o qualsevol llengua flexiva) pugui entendre i seguir les parts on 

explico la llengua, però, a l’hora de redactar-ho, he pressuposat un cert nivell de llengua (la 

que sigui) per part de l’estudiant, pel fet de ser un estudi molt més metòdic que no pas el 

d’una llengua moderna.  

En la mateixa unitat quatre, després del “descans” d’història a la unitat tres, hi havia 

d’haver una part que comencés a narrar la Primera Edat del Sol (que l’he dividida en les 

unitats quatre, cinc i set); en aquesta part de la història he intentat que la redacció fos molt 

semblant a les unitats u i dos, si bé no hi consten activitats referents a la història, ja que, 

com he comentat, volia que la Primera Edat no hi tingués tan protagonisme. En la 

possibilitat d’un curs més elevat, la història començaria amb la Primera Edat, aquesta 

vegada amb més profunditat, ja que, si bé la història fins a la Primera Edat és essencial per 



explicar els orígens de les llengües i races, la Primera Edat, amb l’aparició dels Homes, i 

sobretot la Segona Edat, esdevenen crucials com a causes directes dels esdeveniments més 

coneguts de la Tercera Edat, la Guerra de l’Anell (la fi de la Primera Edat esdevindrà 

l’oportunitat perquè S{uron sigui el nou Senyor Fosc, durant la Segona Edat es crearan els 

anells dels Nans, Homes i Elfs així com també l’Anell Únic de S{uron que ser{ destruït en 

acabar la Guerra de l’Anell i etc.). 

Una part molt important en un llibre de text és la participació activa de l’estudiant en 

l’aprenentatge: les activitats. En cap moment he volgut omplir el llibre d’exercicis, però, 

evidentment n’hi havia d’haver. La confecció de les activitats sobre la llengua m’ha suposat 

un dels esforços creatius més grans; en molts altres cursos sobre les llengües de Tolkien, 

les oracions exemples sempre són frases extretes de l’obra de Tolkien (de les quals se 

n’han extret conclusions referents a la gram{tica de la llengua), ja que, inventar-se frases 

suposaria possibles errors. Però l’opció d’utilitzar les escasses (excepte algun text llarg) 

frases en quenya que apareixen en les novel·les de Tolkien no m’atreia gens, perquè el 

llibre aniria esc{s d’exemples per cada un dels casos (nominatiu, acusatiu, etc.) i de 

possibles frases per als exercicis. Per tant, he optat per inventar-me les frases, comprovant 

i seguint en tot moment els resultats de la meva recerca lingüística. En aquest apartat, el 

“diccionari” adjunt a La lengua de los Elfos de Luis González Baixauli m’ha facilitat la 

realització de les frases, tot i que he buscat sempre altres fonts (a Internet) per trobar més 

paraules. En la redacció dels exercicis de llengua també he consultat llibres de text 

diversos, per orientar-me en els tipus de qüestions que podia proposar. He intentat que en 

cada unitat la dificultat dels exercicis augmentés progressivament i que no es limitessin a 

ser activitats només referents a la unitat on es troben, sinó que apleguessin els 

coneixements adquirits en unitats anteriors.  

Les activitats sobre història de les unitats u i dos (sobretot les referents al mapa de la 

unitat dos) estan inspirades en exercicis de llibres de text d’història, però sempre he 

intentat que fossin força simples per no “confondre” l’estudiant.  

També cal que comenti la presència de les lletres èlfiques (les tengwar) en el llibre. Crec 

que és, segurament, un dels aspectes més atractius d’aprendre una llengua tan diferent, 

però no he volgut fer-ne un ús total, perquè suposaria molt de temps i esforç abans 

l’estudiant pogués llegir amb facilitat una frase escrita en tengwar. Per tant, les frases 

sempre apareixen transcrites al nostre alfabet, però constantment seguides de la seva 

“versió original”, per tal que l’estudiant no oblidi el que ha après a la unitat tres sobre 

l’escriptura.  

A més a més, en alguns exercicis sovint es demana a l’estudiant escriure les frases en 

tengwar, per recordar-li que aquella seria la forma vertadera d’escriure la llengua.  



En el decurs del llibre apareixen un seguit de requadres de colors per englobar textos que 

divergeixen del curs natural de la redacció:  

- Quadres amb curiositats (de color blau) 

- Parts relacionades amb la cronologia (de color groc)  

- Textos agafats directament d’El Silmaríl·lion (de color vermell) per demostrar el 

caràcter dels personatges i perquè els lectors puguin viure “en directe” alguns dels 

esdeveniments de la història.  

Com a material adjunt hi he inclòs els mapes extrets d’una pàgina web4 i o bé del mateix 

autor publicat a El Silmaríl·lion. El mapa de la Tercera Edat hi és inclòs per tal que 

l’estudiant tingui una referència en la geografia més coneguda de l’obra de Tolkien; hi ha 

dos arbres genealògics importants per seguir les parts d’història i alhora serveixen per 

veure l’ascendència d’algun personatge important a El Senyor dels Anells. Finalment hi he 

inclòs també la taula de lletres èlfiques i les taules amb els casos per permetre a l’estudiant 

més mobilitat durant l’aprenentatge.  

 

 

 

 

 

  

EDICIÓ 

Pel fet que la redacció era la d’un llibre de text, evidentment, l’edició també ha hagut de 

ser-ho. Això però, ha multiplicat la feina que em suposava el treball en si.  

Des dels inicis del treball ja he començat a dissenyar el llibre, basant-me en l’observació 

que havia fet de diversos llibres de text. He decidit no dissenyar-ho al final per poder 

veure cap on em portava la confecció del llibre i així motivar-me veient cada unitat 

maquetada.  

El programari que he elegit és “Macromedia Freehand 10”, una aplicació que ja sabia 

utilitzar i que serveix per maquetar; de totes maneres el text l’he redactat al Microsoft 

Word.  

Per complementar el text i “ornamentar-lo” he hagut de fer una recerca per la xarxa de 

dibuixos sobre els moments, personatges i altres aspectes de la història que estava 

explicant. He de dir que una de les p{gines que m’han servit més ha estat “Tolkien 

Gateway”5, així com també el web personal de Ted Nasmith6, el pintor del qual he fet servir 

                                                           
4 www.elponeypisador.com/Enciclopedia/mapas.php 
5 tolkiengateway.net 



més imatges per la seva qualitat, passió i rigor envers l’obra de Tolkien. Els quadres de 

declinacions, els arbres genealògics, els esquemes sobre les llengües i la sociologia, etc. els 

he dissenyat amb Microsoft PowerPoint,  exportant-los com a JPEG al Macromedia 

Freehand.  

Pel cos del text he utilitzat la font “Goudy Old Style” i per altres parts (com títols d’unitat, 

títols de cada apartat, etc.) he fet servir altres fonts tipogràfiques per contrastar 

visualment el contingut.  

Per escriure amb les lletres èlfiques he hagut de descarregar-me de la xarxa tots tipus de 

fonts de les tengwar dissenyades per Dan Smith7, i finalment m’he decantat per la font 

“Tengwar Sindarin”. El principal problema que tenen aquests tipus de lletres és que la seva 

aplicació pràctica resulta bastant decebedora, perquè la disposició dels signes en el teclat 

és totalment aliè als sons que realment representa cada lletra. Així doncs, amb poques 

esperances vaig buscar un transcriptor online alfabet llatí – alfabet èlfic. Sorprenentment 

n’he trobat un8, bo i complet, ja que permet seleccionar en quin idioma vols transcriure, si 

al “quenya” o al “síndarin”, ja que aquest últim, tot i utilitzar les tengwar, divergeix en 

alguns aspectes del quenya. Gràcies a aquesta eina, he pogut agilitzar molt més la feina, tot 

i que he hagut de comprovar que les paraules estiguessin ben transcrites, ja que, en ser 

una transcripció automàtica no distingeix quan, per exemple, hi ha d’anar un tipus de s o 

un altre. 

Finalment, la part de la impressió també ha resultat ser una tasca difícil: des de triar el 

paper adequat per la major semblança a un llibre de text, fins a la reducció de la mida de 

pàgina a un 85% per tal que no fos un DIN-A4, mida gens usual entre els llibres de text, 

passant per convertir tot el document a imatges, transformar-ho a PDF i trobar una bona 

impremta.  

 

 

 

 

 

EPÍLEG 

 

                                                                                                                                                                          
6 www.tednasmith.com 
7 www.acondia.com/fonts/tengwar/index.html  
8 tengwar.art.pl/tengwar/ott/start.php 



Quan penso què m’ha aportat el treball, què n’he extret, el primer que em ve al cap és una 

profunda admiració cap a Tolkien; amb la realització del llibre he après que és quasi 

impossible que mai pugui abastar tot el món que va imaginar, i n’estic molt content, 

perquè he pogut reafirmar que l’obra que va crear és única, d’una magnitud impressionant 

i una coherència impactant. Potser mai podrem saber quina era la seva versió definitiva 

del quenya, però sempre podrem donar-li gràcies per haver-nos deixat amb tantes 

incògnites, per poder seguir buscant, investigant i escrivint en una llengua meravellosa, 

potser considerada inexistent, però que omple moltes pàgines i ments en tot el planeta: 

això no passa perquè sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

 

El meu tipus de treball m’ha disposat molt poc de cara a la gent i molt de cara als llibres, 

pantalla i més i més llibres. De totes maneres, estic molt sincerament agraït a unes quantes 

persones sense les quals aquest treball hauria resultat molt més difícil: 

A la Gemma Alegria, que gràcies a les classes de revista a les quals vaig assistir l’any passat, 

vaig tenir l’oportunitat d’aprendre a utilitzar el “Freehand”, amb el qual he conviscut els 

darrers mesos.  

A la meva família, que ha hagut de suportar un elf intrús a casa cada dia.  

A la Montse ADZerias, per la seva enorme ajuda (i el seu bon humor) amb tota la 

preimpressió i impressió del treball. Mil gràcies. 

A la meva tutora, la Lídia, pel seu entusiasme pel treball i la seva ajuda i suport continus. 

I finalment a John Ronald Reuen Tolkien, per imaginar tant i tant, per escriure tant i tant, 

per fer real tot allò que va crear.  

 



Moltes gràcies! 
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UNITAT 1 

LA CREACIÓ 

“Al començament era Eru, L’Únic, que a Arda és anomenat Ilúvatar; i féu en primer lloc els 
Ainur, els Sagrats, engendrats pel seu pensament, que eren amb ell abans que res fos creat.”  

Així comença el primer llibre de El Silmaríl·lion, l’”Ainulindalë”, la Música dels Ainur. 

Aixì doncs, abans de qualsevol altra cosa, en el Buit hi havia L’Eru. A Arda, la Terra, fou 
anomenat Ilúvatar, que vol dir “Pare de tot”. L’Ilúvatar va engendrar amb el seu pensament els 
Ainur, els Sagrats, encesos amb la Flama Imperible, la font de creativitat de L’Eru, amb la qual les 
coses podien tenir existència independent.  

Els Ainur cantaven, sols o acompanyats per alegrar L’Eru. Cadascun dels Ainur només comprenia 
una part de la ment de L’Eru, ja que era de la qual provenia.  

Ocorregué que L’Eru va convocar els Ainur i els proposà un tema nou: la Gran Música. Tots ells 
començaren a cantar i la música omplí el Buit. Els Ainur no han tornat a fer mai més una música 
com aquella, fins la fi dels dies quan cantaran amb els Fills de L’Ilúvatar (els Elfs i els Homes) i els 
temes seran afinats correctament i assoliran l’existència en el moment de ser pronunciats. 

A la Gran Música, Mélkor, un dels Ainur i els més poderós, savi i inquiet, començà a trenar 
melodies de la seva pròpia imaginació que provocaren dissonàncies en la música que L’Ilúvatar 
havia proposat i aquesta va defallir. L’Ilúvatar s’aixecà i va començar un tema nou que també 
acabà amb una guerra de sons. L’Ilúvatar es va tornar a aixecar i va fer aparèixer un altre tema que 
anà conformant dues melodies diferents que dissonaven i sacsejaven les estances de L’Ilúvatar. 
L’Ilúvatar s’aixecà i féu cessar la Música. Conduì els Ainur cap el Buit i els va dir: “Esguardeu la 
vostra Música!” i van veure en imatges allò que havia estat so. A cadascun li ensenyà el que havia 
teixit amb la seva pròpia música i féu entendre a Mélkor que no podia tocar cap tema que no 
tingués la font més profunda en Ell. La Visió del Món començà a evolucionar i van veure moltes 
edats del Món i com naixien els Elfs i els Homes; però de sobte la Visió va desaparèixer, abans 
que s’acabés el Món. Els Ainur s’havien enamorat de la bellesa de la visió i L’Ilúvatar va dir: “Eä! 
Que totes aquestes coses Siguin! I llançaré al Buit la Flama Imperible, i serà al cor del Món, i el 
Món Serà; i aquells de vosaltres que ho vulgueu, podreu baixar-hi.”  

Llavors els Ainur van veure una llum i van adonar-se que allò no era una simple visió sinó que era 
el Món que És.  

Alguns dels Ainur van restar amb L’Ilúvatar però molts d’altres, dels més poderosos, van baixar al 
Món, amb la condició de no tornar-ne fins la fi dels dies. Mélkor també hi va baixar i cobejava les 
tasques dels altres i volia posseir regnes amb el seu nom. Manwë, germà de Mélkor en l’esperit de 
L’Eru, va oposar-s’hi i Mélkor abandonà els altres Ainur.   

Els Ainur més Grans que havien baixat se’ls anomenà els Vàlar, els Poders del Món i van adoptar 
forma i color inspirats en la Visió dels Fills de L’Ilúvatar. 

 



 

 

ELS VÀLAR I ELS MÀIAR 

Dins dels Ainur podem distingir dos tipus d’esperits.  

Els més grans foren els Vàlar, els Poders del Món. Però amb els Vàlar vingueren altres esperits del 
mateix ordre però d’un nivell inferior, els Màiar, els servents i assistents dels Vàlar. 

Els Senyors dels Vàlar són set i les Vàlier, les Reines dels Vàlar, també.  

MANWË: 

El més noble dels Vàlar, és germà de Mélkor en l’esperit de L’Ilúvatar. És el Senyor del reialme 
d’Arda i governador de tots els habitants. Durant la Gran Música fou el que pensà més en els 
aires i els vents i aquest provenen d’ell i per això estima els ocells veloços. El seu sobrenom és 
Súlimo, Senyor de l’Hàlit d’Arda.  

Viu al cim del Taniquetil, la muntanya més alta del Món, a les muntanyes Pelóri, a les mansions 
d’Ilmarin. Seu al costat de Varda, la seva esposa, i pot veure més lluny que cap altres ulls, els seus 
són blaus, com el vestit que porta. Al Taniquetil hi arriben Màiar, els esperits servents dels Vàlar, 
en forma de falcons i d’àguiles portant-li noves. Estima, d’entre tots els elfs els Vànyar, els quals 
reberen la música d’ell i també la poesia, que li encanta. Porta un ceptre, llaurat pels elfs Nóldor i 
és de safir. 

ULMO: 

És el més instruït en la música i, en la Gran Música dirigì els seus pensaments vers l’aigua; per 
això, és el Senyor de les Aigües. És un aliat de Manwë i el més poderós després d’aquest. Viu al 
mar, però mai es queda a un sol lloc. Va amb un elm negre i cota de malles d’argent. La seva veu 
és profunda i potent, com els seus corns, els Ulumúri, que són blancs i qui els sent sempre sentirà 
enyor del mar. Al ser present a totes les aigües d’Arda li arriben notìcies que romandrien ocultes 
als ulls de Manwë.  

AULË 

És un dels Vàlar més savis i poc inferior a Mélkor. En la Gran Música medità l’estructura de la 
Terra i el seu domini són totes les substàncies de les quals és feta Arda. És mestre en tots els oficis 
i molt hàbil. Tingué una forta enemistat amb Mélkor, perquè els dos volien crear grans obres, 
però Aulë seguia fidel a L’Eru, metre Mélkor destruïa les seves obres per enveja. Quan encara 
esperaven que naixessin els Fills de L’Ilúvatar, ell, impacient per transmetre els seus coneixements, 
va modelar els Nans, que, per ordre de L’Ilúvatar van restar adormits fins que naixessin els Elfs, 
els Primogènits.  

Fou anomenat Amic dels Nóldor (un dels llinatges dels Elfs) per l’habilitat que aquests també 
posseïen.  

La seva esposa és Yavanna. 



 

 

OROMË 

És un gran caçador de monstres i li agraden els cavalls i els gossos de caça, la seva còlera és 
terrible. Li diuen Àldaron (o Tàuron), perquè és el Senyor dels Boscos. El seu cavall es diu Nàhar, 
que és blanc de dia i d’argent de nit. Té un corn que es diu Valaróma. Sempre li ha agradat més la 
Terra Mitjana que Aman, on viuen els Vàlar. Ell va ser qui va descobrir que els Primogènits de 
L’Ilúvatar, els Elfs, havien nascut, i els anomenà Èldar. 

La seva esposa és Vàna, la de l’eterna joventut i la seva germana és Nessa . 

NAMO 

Molt més comunament anomenat Mandos, Namo és el germà gran d’Irmo, i són anomenats els 
Feänturi, senyors dels esperits. Viu a l’oest d’Aman, a Mandos (per això se l’anomena aixì) i és el 
mantenidor de les Cases dels Morts. Sap tot el que s’esdevindrà llevat del que L’Ilúvatar fa passar 
lliurement. 

És el Jutge dels Vàlar, però només condemna per ordre de Manwë. 

La seva esposa és Vairë, la Teixidora.  

IRMO 

És el germà petit dels Feänturi i és el Senyor de les visions i els somnis. Viu a Lórien, on té els 
seus jardins i és el lloc més bell del món, poblat de molts esperits. Se’l coneix molt més 
comunament pel nom de Lórien.  

Cal no confondre els jardins del Lórien d’Aman amb el bosc de la Terra Mitjana anomenat de la 
mateixa manera. 

TULKAS 

Anomenat Astaldo, el Valent, és el que té més coratge. Va ser el darrer Vala en arribar a Arda, per 
combatre Mélkor. Li agraden les lluites i és molt veloç, les seves armes són les mans. Té els cabells 
i la barba daurats i la pell rogenca. Para poca atenció al passat o al futur, no és bon conseller però 
sí un amic intrèpid. 

La seva esposa és Nessa, la germana d’Oromë. 

 

 

 

 

 



 

 

VARDA 

Varda és la Senyora dels Estels i és molt bella, ja que la llum de L’Ilúvatar viu encara en el seu 
rostre. Viu amb Manwë al Taniquetil. Quan seu al costat del seu espòs sent més clarament les 
veus del món i les maldats de Mélkor.  

És la més reverenciada pels Elfs, perquè va encendre els estels que van despertar-los; pel fet 
d’encendre els estels és anomenada Tintallë, la Inflamadora. Però és més coneguda pels noms 
d’Elentàri o Élbereth (en llengües quenya i sìndarin), Regina dels Estels. 

YAVANNA 

És la Donadora de Fruits, amant de tot el que creix a la terra. De les Reines, ve després de Varda 
en importància. Adopta la forma d’una dona alta i vestida de verd, però de vegades es converteix 
en arbre. Els Elfs l’anomenaven Kementàri, Reina de la Terra. Com Oromë, sempre ha estimat la 
Terra Mitjana tot i viure a Aman. Ella va fer créixer els Dos Arbres de Vàlinor. 

És l’esposa d’Aulë. 

NIENNA 

És germana dels Feänturi (Namo i Irmo). El seu domini és el sofriment, plora les ferides que ha 
sofert Arda per obra de Mélkor. Viu als seus palaus a l’oest d’Aman i visita Mandos de tant en 
tant. Tots els que esperen la mort l’aclamen perquè ella els dóna força a l’esperit i converteix el 
dolor en saviesa.  

ESTË 

Estë, la Gentil és la guaridora de les ferides i del cansament. Vesteix de gris i el seu do és el 
descans, ja que dorm de dia en una illa d’un llac de Lórien.  

És l’esposa d’Irmo. 

VAIRË  

Vairë la Teixidora teixeix el Temps als palaus de Mandos, amb el seu espòs, Namo. 

VÀNA 

Vàna és la de l’eterna joventut, la germana petita de Yavanna. Les flors brollen quan passa i 
s’obren si les mira i els ocells canten quan arriba. 

És la esposa d’Oromë. 

NESSA 

És germana d’Oromë i l’esposa de Tulkas. És àgil i de peus lleugers com Tulkas. Li agraden els 
cérvols, que la segueixen quasi sempre. Gaudeix ballant. 



 

Com hem pogut comprovar, de Vàlar, n’hi ha de sexe masculì i de sexe femenì.  

Si volen, poden caminar despullats, però quan ho fan no pertanyen físicament ni a un sexe ni a 
un altre; a més, despullats no poden ser vistos ni pels Elfs encara que els tinguin davant.  

Quan es vesteixen, doncs, uns adopten forma de mascle i altres de femella, però ells no ho 
elegeixen perquè aquesta diferència de temperament la tenien des de l’inici i s’encarna en un dels 
dos sexes. Tot i això, moltes vegades els Vàlar es vesteixen amb el seu propi pensament, ja que les 
formes en què es manifestaren davant els Fills de L’Ilúvatar només eren vestigi del seu poder i la 
seva bellesa. 

 

Els Àratar 

De tots els Vàlar, nou eren els més poderosos, però Mélkor fou bandejat i en són vuit, els 
Suprems d’Arda: Manwë i Varda; Ulmo; Yavanna i Aulë; Mandos; Nienna, i Oromë. Aquests 
són, doncs, els Àratar i els més importants. 

Els Màiar 

Els Màiar, com ja hem dit, són Ainur, però esperits inferiors, no tan poderosos com els Grans 
esperits.  A Aman són servents i assistents dels Vàlar i molts pocs cops s’han mostrat en formes 
visibles. Si bé se’n sap el nom i existència d’altres (entre ells els Istari, els Mags) els més coneguts 
són els següents: 

- Ilmarë: és serventa de Varda. 
- Eönwë: portador de l’estendard i herald de Manwë, és molt poderós en armes.  
- Ossë: un dels més coneguts pels Fills de L’Ilúvatar. Era el senyor dels mars de les costes de 

la Terra Mitjana. El complauen els vents de Manwë, el delecten les tempestes i el fa riure 
el brogit de les onades. És espòs d’una altra Maia, Uinen. És seguidor d’Ulmo. És violent 
tot i que els navegants l’estimen, però no se’n refien.  

- Uinen: és la Senyora dels Mars, esposa d’Ossë. El seu cabell s’escampa per totes les aigües. 
Estima les criatures i les herbes marines. Els mariners preguen a ella perquè és l’única que 
pot calmar la fúria d’Ossë. Va ser molt estimada pels Númenóreans. És seguidora 
d’Ulmo.  

- Mèlian: serventa de Vàna i Estë. Vivia a Lórien a càrrec dels arbres però vingué a la Terra 
Mitjana i fou esposa d’un dels elfs més importants, Elwë. Sempre l’envolta el cant dels 
rossinyols.  

- Olórin: El més savi dels Màiar. Vivia a Lórien però visitava sovint Nienna, de la qual 
aprengué la compassió i la paciència. És Maia de Manwë i Varda. El segle XI de la Tercera 
Edat del Sol fou enviat a la Terra Mitjana amb l’orde dels Istari, els Mags i fou conegut 
amb noms com Mithràndir i Gàndalf. 

- Màiron: Maia d’Aulë que es feu molt savi. Sempre acompanyà Mélkor. Fou el senyor 
d’Àngband, la fortalesa al nord-oest de la Terra Mitjana creada per Mélkor per un 
possible atac d’Aman. Més endavant tingué molt noms, un d’ells, Sàuron, en sìndarin era 



anomenat Gòrthaur el Cruel. Fou qui forjà l’Anell Únic que provocà la Guerra de l’Anell 
en la Tercera Edat. 

 
 
MÉLKOR 
Mélkor, des del principi, fou l’Ainur més poderós, que entreteixì en la Gran Música assumptes 
que no estaven d’acord amb el tema de L’Ilúvatar, i que volien augmentar el poder i la seva glòria. 
Mentre Ëa, el Món que És, no va ser creat, a Mélkor el neguitejava el Buit i sovint s’hi havia 
endinsat en busca de la Flama Imperible, perquè volia donar Ésser a les coses. És germà de 
Manwë en l’esperit de L’Ilúvatar. 
Com indica el seu nom, és Aquell que s’alça en el Poder; però fou posteriorment anomenat 
Mórgoth (en llengua sìndarin), l’Enemic Fosc del Món. Molts Màiar van sentir-se atrets per 
Mélkor o bé foren enganyats per les seves paraules i van servir-lo, com Sàuron o com els 
Valaraukar (en llengua quenya), Dimonis del Poder, anomenats més comunament Bàlrogs (en 
síndarin), Dimonis Cruels. 
Entre els primers Elfs que van néixer i encara no havien estat trobats pels Vàlar, fou anomenat el 
Caçador, perquè, segons van dir més tard els savis, capturava Elfs i els corrompia i esclavitzava fins 
a criar la raça dels Orcs, els quals odiaven Mélkor per haver-los convertit en éssers tan miserables. 

 

 

Les edats de les llànties 

La Primera Guerra entre els Vàlar (quan Mélkor encara formava part d’ells) començà abans que 
Arda estigués del tot creada, i Mélkor, en el seu afany de destruïr el que havien construït els altres 
i de posar el seu nom en totes les regions, anava guanyant. 

Però per ajudar els altres Vàlar, va baixar Tulkas el Fort i Mélkor s’espantà i abandonà Arda 
durant força temps, durant el qual no deixà d’odiar Tulkas. 

Yavanna va començar a plantar llavors que serien plantes i Aulë, a prec de la seva esposa, va 
fabricar dues llànties gegants per il·luminar la Terra Mitjana. Varda va omplir les llànties i Manwë 
les consagrà. Una llàntia la col·locaren al nord de la Terra Mitjana i s’anomenà Íl·luin, l’altra fou 
col·locada al sud i l’anomenaren Òrmal. Aixì doncs, la llum de les Llànties dels Vàlar irradiaven 
sempre: era la Primavera d’Arda, i Yavanna, ara amb la llum de les Llànties va fer créixer les 
llavors i la Terra Mitjana es va omplir de vegetació.  

Els Vàlar es van establir on convergia la llum de les llànties, a l’illa d’Almaren, al Gran Llac al 
centre de la Terra Mitjana. En aquesta Primavera Manwë va convocar una gran festa on Tulkas 
esposà Nessa. Però la Primavera no durà tan com havien esperat, Mélkor havia tornat ple d’odi i 
excavà una fortalesa al nord anomenada Utumno. Quan els Vàlar en tingueren notícies el van 
anar a buscar. Però Mélkor atacà de cop i destruí les Dues Llànties, i va poder escapar-se fins a 
Utumno. 



L’illa del Gran Llac, Almaren, va ser destruïda i els Vàlar es van veure obligats a canviar de llar. 
Van anar cap a l’Oest, al continent d’Aman, on, per protegir-se de Mélkor van crear les 
muntanyes més altes d’Arda, les Pelóri, on hi havia el Taniquetil, la muntanya de Manwë i Varda. 
Per tant, els Vàlar van establir-se darrere les muntayes i van construir la seva ciutat, anomenada 
Vàlimar o Vàlmar, a la seva regió, Vàlinor. Allì, al Màhanaxar, l’Anell del Fat on es reunien els 
Vàlar, Yavanna cantà i feu créixer els Dos Arbres de Vàlinor. L’un s’anomenà Telpèrion, de fulles 
verd fosc i d’argent lluent per l’altra cara, era el primer que va créixer. L’altre era el Làurelin, de 
fulles verd tendre i voravius d’or. Els Arbres defallien i tornaven a florir regularment, i això va fer 
que comencés el Còmput del Temps. 

 

Què se’n va fer de les Llànties? 

Segons diu la llegenda, dubtosa a causa dels grans canvis en les formes de les terres i els 
mars, quan Mélkor va enderrocar les Llànties, aquestes van provocar molts moviments 
d’aigua que acabaren conformant dos mars, que si bé ja existien, es van fer més grans i 
foscos. La Llàntia del Nord, Íl·luin va formar el mar interior de Hèlcar, on temps després 
naixerien els Elfs, i la del sud, Òrmal, va formar el Ringil. 

 

PER SABER-NE MÉS: 

L’Ambarkanta, que vol dir “la forma del món”, és un escrit de l’elf noldo Rúmil de Tìrion on 
s’explica la forma del món en el seu significat més ampli. 

Tot i que durant les diferents edats l’estructura del món va canviar (per exemple, a la fi de la 
Segona Edat del Sol la Terra va passar de ser plana a ser esfèrica) aquí indiquem les diferents parts 
que formaven el món en el seu origen –però modificat al gust dels Vàlar- i no parlarem de 
l’evolució d’aquestes parts al llarg de la seva història. 

Ilu és el Món, el qual està envoltat de Kúma, el Buit. El Món està delimitat pels seus murs, els 
Ilurambar. 

Vaiya és la primera capa que ho envolta tot, anomenada el Mar Exterior sobre la Terra s’assembla 
a l’aire i sota la Terra s’assembla més al mar. 

Després ve Ilmen, la regió de l’aire clar i pur on volen els astres. A Aman l’aire és Ilmen. 

Vista és l’aire, on la part superior és Fanyamar, la Llar dels Núvols i la inferior és Aiwenórë, la 
Terra de les Aus. 

Ambar és la Terra, la qual pot ser anomenada Arda (que significa regió).   

Ëar és el mar. 

L’única sortida a Kúma és a l’extrem oest de Vaiya, on es troba Ando Lómen, la Porta de la Nit.  



LA CREACIÓ: ACTIVITATS 

1. Què té de diferent Mélkor que fa que esdevingui malvat?  
2. Compara aquest mite de la creació amb un altre i digues-ne semblances i diferències. 
3. Què et suggereix el fet que el Món sorgeixi de la Música ? 

ELS VÀLAR I ELS MÀIAR: ACTIVITATS 

 
1. Relaciona les característiques o noms següents amb el Vala corresponent: 

Gris  

Cases dels Morts  

Velocitat   

Temps  

Àguiles   

Els Dos Arbres de Vàlinor  

Somnis  

Corns Ulumúri  

Sofriment   

Nans  

Cérvols  

Joventut  

Cavall Nàhar  

Élbereth    

  

Tulkas 

Varda 

Nessa 

Manwë 

Ulmo 

Aulë 

Irmo/Lórien 



Oromë 

Namo/Mandos 

Yavanna 

Nienna 

Estë 

Vairë 

Vàna 

 

2. Fes un arbre geneològic dels Vàlar, amb Eru (Ilúvatar) com a pare i assenyalant les 
relacions de parentiu dins la ment de L’Ilúvatar: germans, marits i mullers. 

 

 

UNITAT 2 

 

L’ARRIBADA DELS ELFS  

Com hem vist, els Vàlar van marxar de l’illa d’Almaren, a la Terra Mitjana, i s’establiren al 
continent de l’oest, Aman. 

(mapa) 

Allà, crearen els Dos Arbres de Vàlinor per il·luminar la seva terra, Vàlinor, i van començar les 
Edats dels Arbres. Mentrestant, la Terra Mitjana vivia en un crepuscle sota els estels. Mélkor va 
reunir els Maiar que se li havien unit a Utumno i va crear una altra fortalesa al nord-oest per si els 
Vàlar l’atacaven, i aquesta era Àngband, que estava a càrrec del Maia Sàuron. 

Un missatge de Manwë als altres Vàlar va indicar que els Primogènits de L’Ilúvatar naixerien quan 
contemplessin la llum intensa dels estels. Llavors, Varda va agafar la rosada argentada que queia 
del Telpèrion i va fer nous estels per als Primogènits. 

En aquell moment, en un lloc perdut de la Terra Mitjana els Elfs van despertar a una badia del 
mar de Hèlcar, el Cuiviénen i el primer que veieren els seus ulls foren els estels. 

 

Pel que fa a la característica de la seva vida, cal dir que els Elfs romanen fins la fi dels dies i poden 
morir per dues raons: ser assassinats o que els consumeixi la pena. 

 



Com que les muntanyes Pelóri d’Aman tapaven la llum que desprenien el Telpèrion i el Làurelin, 
els Dos Arbres de Vàlinor, la Terra Mitjana, abans que sortís el sol, no va viure les Edats dels 
Arbres sinó mil Anys Valians de Edats de la Foscor fins que Varda va encendre els estels i van 
començar les Edats de les Estrelles. 

És a dir: hi ha dos sistemes paral·lels pel que fa a Aman i a la Terra Mitjana. 

 

 

Els elfs van viure molt de temps sols al llac Cuiviénen i van començar a posar nom a totes les 
coses. Ells mateixos s’anomenaren Quendi, “aquells que parlen amb veus”. 

Com hem dit Oromë, com Yavanna, mentre els altres Vàlar vivien a Aman ell tornava a la Terra 
Mitjana perquè s’enyorava dels temps viscuts durant les Edats de les Llànties. Temps després que 
Varda encengués els estels Oromë va trobar els Elfs. El Vala va viure un temps amb ells i 
n’aprengué la seva llengua, i amb la llengua dels Elfs els anomenà Èldar, “poble dels estels”.  

Mélkor però, viva a Utumno, al nord de la Terra Mitjana i entre els Elfs era anomenat “el 
Caçador” ja que raptava molts dels seus i, segons la llegenda, els convertí en la raça dels Orcs.  

Davant aquesta situació de perill per als Elfs, Oromë es va reunir a l’Anell del Fat a Aman amb els 
altres Vàlar. Manwë, per consell de L’Ilúvatar, va decidir que s’hauria d’anar a la guerra per tal de 
protegir els Quendi de Mélkor. Així doncs, va començar la Batalla dels Poders, quan la fortalesa 
d’Utumno va caure, Mélkor va ser lligat amb Àngainor, la cadena forjada per Aulë, i el feren 
captiu. 

Davant l’Anell del Fat Mélkor suplicà perdó però va ser tancat als palaus de Mandos d’on no 
podria sortir després de tres edats, per tant, 300 Anys Valians. 

 

Després d’haver derrotat Mélkor i la seva fortalesa d’Utumno, els Vàlar decidiren convocar els 
Elfs a Aman. Els Quendi estaven esporuguits perquè dels Vàlar només n’havien vist fúria i guerra, 
però Oromë va escollir-ne tres representants que van ser portats a Vàlinor, i se n’enamoraren. 
Aquests tres elfs van ser Ingwë, Finwë i Elwë, que pertanyien als diferents tres llinatges d’Elfs i que 
esdevindrien reis dels seus llinatges.  

 

EL GRAN VIATGE 

Quan N’Ingwë, En Finwë i N’Elwë, van haver tornat van animar tots els Elfs a anar cap a Vàlinor, 
a viure amb els Vàlar. Tots els del llinatge de N’Ingwë van seguir-lo i la majoria d’En Finwë i 
N’Elwë també. Però no tots els Quendi n’estaven convençuts: alguns es van quedar, i foren 
anomenats els Àvari, els Desinclinats.  

Tots els Quendi que van iniciar el Gran Viatge cap a l’Oest, a les terres d’Aman, foren anomenats 
Èldar, el nom que havia donat a tots els Quendi Oromë, en un principi.  



 

El llinatge de N’Ingwë eren els Vànyar, els Elfs Bells, liderats pel més gran senyor dels Elfs, 
N’Ingwë. Eren els preferits de Varda i Manwë, i d’aquest últim en reberen la música i la poesia. 
Tenien els cabells daurats. 

 

Els Nóldor eren liderats per En Finwë. Van estudiar amb deler llengües i van ser els inventors de 
l’escriptura. Van ser els primers, també, en fer gemmes. Eren els Elfs Savis, els Profunds i eren els 
preferits d’Aulë. El seu cabell era majoritàriament fosc. 

 

Finalment, en llinatge de N’Elwë eren els Tèleri, el grup més nombrós, el qual tenia dos senyors, 
el mateix Elwë i el seu germà Olwë. Eren els Èldar més enamorats del mar i aprengueren molt 
d’Ulmo, per això la seva música era tristesa i encantament. El seu nom significa “aquells que van 
arribar últims” ja que molts s’entretingueren pel camì, però, en un principi, s’anomenaven 
Lindar, “els cantors”.  

 

 

Durant la Marxa, Oromë anava al seu davant cavalcant sobre el seu cavall Nàhar. Van vorejar el 
Mar de Hèlcar (on havia estat la llàntia Il·luin) pel nord i van dirigir-se cap a l’oest. Anaven molt a 
poc a poc i, si Oromë marxava, ells l’esperaven fins que tornava per continuar.  

Van arribar al riu Ànduin i a les Hithàeglir, les Muntanyes Boiroses. El llinatge dels Tèleri es va 
quedar un temps a la riba del riu mentre els Nóldor i els Vànyar van continuar el camí amb 
Oromë.  

Un elf de l’host de N’Olwë (germà de N’Elwë), anomenat Lenwë, va emportar-se molts elfs cap al 
sud del riu, abandonant del tot el Gran Viatge, ja que havien trobat un lloc agradable per viure; 
aquests Èldar van ser els Nàndor, que van retrobar-se amb els parents que els van deixar enrere 
moltíssims anys després. 

 

Mentrestant, els Nóldor i els Vànyar van arribar a Èred Luin, les Muntanyes Blaves, situades entre 
la regió d’Èriador i les terres que després serien conegudes com Belerìand. Després van travessar 
les Muntanyes Blaves i caminaren a través de tota la regió de Beleríand fins a arribar a la costa; 
quan van veure el mar molts d’ells es van atemorir i Oromë se n’anà a Aman a demanar consell 
als altres Vàlar. Mentrestant visqueren anys a l’interior de la regió de Belerìand, lluny de la costa. 

 

Temps enrere els Tèleri (menys el grup dels Nàndor que havien anat riu avall) van continuar el 
camì travessant les Muntanyes Boiroses i caminant per la regió d’Èriador, ja que N’Elwë (que els 
seus l’anomenaven Elwë Singollo “mantellgrìs”) no volia separar-se dels Nóldor per la seva amistat 



amb En Finwë. Després de molts anys van travessar les Muntanyes Blaves (Èred Luin) i van 
establir-se més enllà del riu Gèlion. 

 

Els Nóldor vivien als boscos de Nèldoreth i Région i N’Elwë hi anava sovint a visitar En Finwë. 
Un dia va passar pel bosc de Nan Élmoth i va veure Mèlian, una Maia molt bella que el va 
embruixar: es van agafar de les mans i van restar així durant moltíssims anys.  

 

Com hem dit, Oromë, en veure que els Vànyar i els Nóldor s’espantaven davant la immensitat del 
mar, va recórrer als altres Vàlar, que decidiren que intervindria Ulmo. Ulmo parlà als Vànyar i als 
Nóldor i va fer que el temor que sentien es convertís en desig pel mar; així que Ulmo va 
arrossegar una illa fins la costa de la Badia de Bàlar i els Elfs dels dos llinatges hi van embarcar i 
van ser transportats fins a Vàlinor, a la Terra d’Aman. 

 

Els Tèleri, en no rebre notìcies de N’Elwë, van nomenar N’Olwë, el seu germà, rei dels seus. I 
quan van saber que els seus germans Vànyar i Nóldor havien marxat van traslladar-se a viure vora 
el mar, a les Goles del riu Sírion.  

Els Màiar Ossë i Uinen, vassalls d’Ulmo, s’hi van fer amics, els van instruir i els van fer molt 
amants de l’aigua. 

 

Des d’Aman els Nóldor van demanar a Ulmo que portés els Tèleri amb ells, però Ossë no volia 
perdre els seus amics i en va persuadir alguns que es van quedar i van ser els Fàlathrim, els Elfs de 
Falas (“de la costa”) i Cìrdan era el seu senyor. 

Els amics de N’Elwë va quedar-se també buscant-lo terra endins i es posaren de nom Eglath, el 
poble oblidat.  

Però el grup principal dels Tèleri era amb N’Olwë, que van marxar cap a Aman sobre l’illa que 
movia Ulmo. Quan faltava poc per arribar a les costes d’Aman, el Maia Ossë demanà a Ulmo que 
aturés l’illa i els Tèleri es quedaren a viure allà, a Tol Erèssëa, l’Illa Solitària.  

Mentrestant, Elwë es va despertar de l’èxtasi i es va retrobar amb els seus junt amb Na Mèlian. 
N’Elwë ja no necessitava anar a Aman, ja que en els ulls de Na Mèlian ja brillava la llum dels 
Arbres i va quedar-se a Beleríand amb els seus (vegeu pàgina 33 per la història dels Elfs a la Terra 
Mitjana). 

La separació dels Tèleri (tant els de Tol Erèssëa com els de la Terra Mitjana) respecte els Vànyar i 
els Nóldor que ja eren a Aman propicià l’allunyament i canvis en la seva llengua.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AMAN 

  

EN FÈANOR I ELS SILMARILS 

 

Així doncs, els Vànyar i els Nóldor ja eren a Aman. Però allà, sota la llum dels Dos Arbres 
enyoraven la llum dels estels de la Terra Mitjana. Per tant, van obrir un forat a les muntanyes 
Pelóri on van alçar un turó, Tuna, i damunt hi construïren la seva ciutat, Tìrion. Des d’allà, 
rebien tant la llum dels estels com la llum dels arbres.  

La torre més alta de la ciutat era la de N’Ingwë, anomenada Mindon Eldaliéva. 

Els Tèleri de Tol Erèssëa se sentien atrets també per la llum de Vàlinor i alhora pel mar que 
envoltava l’illa; però finalment el seu amor cap a Aman es féu més fort i el Maia Ossë va ensenyar-
los a fer vaixells i els regalà molts cignes que els van conduïr fins a les costes d’Èldamar, la Llar 
dels Elfs (la regió on hi havia Tírion i la ciutat que construirien els Tèleri). Allí van fer la seva 
ciutat, Alqualondë, el Port dels Cignes. 

Mentrestant el llinatge dels Vànyar van anar a viure amb els Vàlar, perquè sentien molt amor per 
ells i sobretot per Manwë i Varda; van viure al Taniquetil, el cim més alt de les muntanyes Pelóri 
on resideixen Varda i Manwë. Però el Nóldor es quedaren a la ciutat de Tirion. 

D’aquesta manera, En Finwë, cap dels Nóldor fou Rei a Tìrion, i N’Olwë, cap dels Tèleri, fou Rei 
a Alqualondë; però N’Ingwë continuava sent el Rei Suprem dels Elfs. 

 

 

Durant aquell temps es va viure l’Apogeu del Reialme Benaventurat: finalment els Tres Llinatges 
dels Quendi s’havien reunit a Aman i Mélkor encara estava encadanat.  



Els Nóldor, els més hàbils, van descobrir les gemmes de la terra, les treballaren i les regalaren 
alegrament. Rúmil, un elf Noldo, va fer les primeres lletres i durant aquell temps també, nasqué el 
primogènit d’En Finwë i el preferit. S’anomenà Curufinwë (“hàbil fill de Finwë”), però la seva 
mare, Na Mìriel Serindë l’anomenà Fèanor, Esperit de Foc. Na Míriel va consumir-se durant el 
part i se n’anà a Lórien a recuperar-se, però morí. 

Fèanor, al fer-se gran inventà noves lletres inspirades en l’obra de Rúmil i es casà amb Na 
Nerdanel, filla del ferrer Mahtan, de qui va aprendre a treballar la pedra i el metall. Amb Na 
Nerdanel tingué set fills, però la relació amb ella es va fer distant i poques vegades tornaren a estar 
junts.  

Finwë, pare de Fèanor, es tornà a casar, aquesta vegada amb una elfa dels Vànyar, Indis la Bella. 
Amb ella tingué dos fills més, En Fingolfin i En Finarfin. 

Però En Fèanor no sentia amor vers N’Indis ni els fills que tingué amb el seu pare, ni tampoc vers 
els fills dels seus mig-germans.  

 

 

(arbre geneològic) 

 

En aquesta època l’Apogeu de Vàlinor arribava a la fi, ja que havien passat tres edats valianes des 
de l’encadenament de Mélkor i aquest va ser tornat a jutjar: implorà perdó ocultant la seva set de 
venjança i fou perdonat per Manwë. Tot i així, de moment no li era permès sortir de Vàlinor. 
Mélkor odiava a mort els Elfs, però els atacaria des del seu interior i va començar fent-se amic 
d’ells, i els que hi tingueren més contacte van ser els Nóldor, els més savis, i tanmateix també els 
més curiosos perquè reberen tots els coneixements ocults que Mélkor els va revelar. 

 

En Fèanor havia arribat a la plenitut del seu poder, reafirmat amb la fabricació de tres grans joies: 
els Silmarils; que contenien la llum dels Arbres de Vàlinor en el seu interior. Tothom a Vàlinor 
admirava aquesta obra que va ser beneïda per diversos Vàlar, però a Mélkor se li encengué la 
enveja perquè desitjava amb totes les seves forces posseïr els Silmarils: es disposà a destruïr 
l’amistat entre els Vàlar i els Elfs.  

De mica en mica va anar escampant falsos rumors als Nóldor que parlaven dels Vàlar com a 
malvats amos esclavitzadors dels Elfs, que els tenien presoners a Vàlinor. També els parlà de 
l’arribada dels Homes Mortals (ell sabia que arribarien perquè havia vist la Visió de L’Ilúvatar) i 
que els Vàlar tenien reservat fer reis els Homes ja que serien una raça feble i més fàcil de dominar 
i esclavitzar.  

Aquests rumors enverinadors van anar d’orella en orella fins que ni els propis Nóldor sabien qui 
els havia originats i se’ls cregueren.  



Mélkor va originar nous rumors que deien que En Fingolfin, fill d’En Finwë, estava planejant ser 
Rei dels Nóldor i això va provocar un enfrontament entre En Fèanor i En Fingolfin. 

Els Vàlar reuniren en consell En Fèanor on l’interrogaren, i aixì van descobrir les maquinacions 
de Mélkor, que s’escapà abans no el trobessin.  

En Fèanor, humiliat davant dels Vàlar s’exilià cap al nord de Vàlinor on construì una fortalesa, 
Fórmenos, i el seu pare, Rei dels Nóldor i els seus set fills el van acompanyar. 

 

Mélkor, sense ser trobat, va anar a la regió d’Avathar, al sud de la Badia d’Èldamar on hi havia na 
Ungòliant, una Maia amb forma d’aranya monstruosa. Mélkor, prometent-li favors a canvi, 
planejà una revenja amb ella. 

Tot i els incidents que s’havien viscut a Vàlinor, era època de festes i molts Èldar van reunir-s’hi. 
Els Tèleri d’Alqualondë no hi eren ja que poques vegades tenien contacte amb els Vàlar. En 
Fèanor, des de Fórmenos, hi va anar i es va reconciliar amb En Fingolfin, el seu mig-germà. En 
aquell moment Mélkor i na Ungòliant van baixar de les muntanyes, van atacar Vàlimar i van 
matar els Dos Arbres de Vàlinor: tot quedà a les fosques. 

Oromë i Tulkas van anar a perseguir Mélkor però Na Ungòliant els féu perdre i Mélkor va poder 
escapar. 

 

  

LA FUGIDA DELS NÓLDOR 

 

Els Dos Arbres de Vàlinor havien mort i els Vàlar es van reunir a l’Anell del Fat. Yavanna va dir 
que els podria fer reviure si tragués la llum que contenien els Silmarils d’En Fèanor. En Fèanor va 
dir que no els donaria a menys que l’obliguessin; però en aquell moment van arribar missatgers de 
Fórmenos dient que Mélkor hi havia anat i havia matat En Finwë, havia destruït Fórmenos i havia 
robat els Silmarils.  

En aquell moment, En Fèanor va maleir Mélkor i li posà el nom de Moringotto, l’Enemic Negre 
del Món (tot i que a la Terra Mitjana es conegué pel nom de Mórgoth). 

Mélkor, que a partir d’ara anomenarem Mórgoth, va arribar al nord del continent d’Aman, una 
terra anomenada Araman i va creuar un estret de gel (el Helcaraxë) que l’unia amb la Terra 
Mitjana. Tornà a Àngband, la fortalesa que havia estat a càrrec del Maia Màiron (Sàuron), es féu 
una corona d’or on hi encastà els Silmarils i es nomenà Rei del Món. 

 

En Fèanor, a Tírion, feu un discurs davant tots els Nóldor de ràbia contra Mórgoth i també 
contra els Vàlar: 



 

(discurs:) 

(...) 

Per què, oh gent de Nóldor, per què hem de continuar servint els gelosos Vàlar, que no són 
capaços de protegir-nos ni a nosaltres ni el seu reialme de l’Enemic? I, si bé ara ell és enemic seu, 
no són per ventura de la mateixa raça? M’incita l’ànsia de revenja però, encara que fos altrament, 
em negaria a viure més temps a la mateixa terra que els germans de l’assassì del meu pare i del que 
ha manllevat el meu tresor. I jo no sóc l’únic valent d’aquest poble de valents. No som tots que 
hem perdut el nostre Rei? I què més no haureu perdut, tancats aquí en una terra angosta entre les 
muntanyes i el mar? 

Abans aquí hi havia llum, una llum que els Vàlar denegaren a la Terra Mitjana, però ara la foscor 
és pertot. Ens hem de quedar aquí lamentant-nos sense fer mai res, com un poble fantasma 
encalçat per la boira i vessant llàgrimes inútils al mar desagraït? O hem de tornar a casa? A 
Cuiviénen les aigües dicorren dolces sota estels sense núvols i les terres tenen prou amplada 
perquè hi camini un poble lliure. Allà són encara, i ens hi esperen, a nosaltres que follament les 
abandonàrem. Marxem! Deixem aquesta ciutat als covards! 

(...) 

Formosa serà la fi, per bé que el camì sigui llarg i dur! Digueu adéu a l’esclavatge! Digueu adéu 
també a l’assossec! Digueu adéu a la feblesa! Digueu adéu als vostres tresors! En farem de més 
grans. Viatgeu sense equipatge: però no us deixeu les espases! Perquè anirem més lluny que 
Oromë i suportarem més adversitats que Tulkas: mai no ens farem enrere. A l’encalç de Mórgoth 
fins a la fi de la Terra! Li farem la guerra amb un odi imperible. Però quan haguem conquistat i 
recuperat els Silmarils, serem nosaltres, i només nosaltres, els senyors de la Llum immaculada i els 
amos de la beneurança i bellesa d’Arda. Cap altra raça ens farà fora! 

 

 

 

 

Finalment va fer un terrible jurament amb els seus set fills: perseguirien sempre amb odi i 
venjança qualsevol que Elf, Home, Vala que s’endugués un Silmaril; i era un jurament tan terrible 
que mai cap d’ells no gosaria trencar. 

 

Després d’haver escoltat les paraules d’En Fèanor els Nóldor agafaren parers diferents: 

 

Van parlar contra En Fèanor: Fingolfin, el seu fill Turgon i Fínrod (fill de Finarfin). 



Volien meditar els actes: Finarfin i el seu fill Oròdreth. 

Volien marxar amb En Fèanor: els fills d’En Fèanor, Galàdriel filla de Finarfin, i Fingon i Àngrod 
i Aegnor, fills de Fingolfin. 

 

Finalment molts van acabar volent marxar, però no tots acceptaven En Fèanor com a Rei, i es van 
crear dos grups: 

- Els d’En Fèanor 
- Els d’En Fingolfin, seguit per en Finarfin, a contracor. 

 

Alguns Nóldor però, també es van quedar a Tírion. 

 

Per travessar el mar cap a la Terra Mitjana En Fèanor va decidir anar a Alqualondë i convèncer els 
Tèleri que els deixessin els seus vaixells. Però ells els digueren que no, ja que no volien anar en 
contra els Vàlar i tampoc no entenien les raons dels seus germans Nóldor, ja que no havien estat 
víctimes de les mentides de Mórgoth.  

En Fèanor parlà contra el rei dels Tèleri, N’Olwë i va començar a ocupar els vaixells a la força i 
s’entaulà una batalla que fou la Primera Matança entre Germans. Així doncs, uns participant més 
que altres aconseguiren embarcar i partiren per la costa fins al nord d’Aman. Allà veieren com 
una figura, que alguns van dir després que era el mateix Mandos, els maleïa i els predeia la 
Fatalitat dels Nóldor (vegeu pàgina 20). Després d’això molts tornaren enrere i foren perdonats. 
Entre ells hi havia En Finarfin, que abandonà pel seu parentiu amb els elfs d’Alqualondë, ja que 
la seva esposa era filla de N’Olwë. I Finarfin fou el Rei dels Nóldor a Tírion. Però els seus fills (Na 
Galàdriel, En Fìnrod, N’Àngrod i N’Aegnor) i el seu nét N’Oròdreth continuaren endavant. 

Van arribar fins a l’estret que unia Aman amb la Terra Mitjana i allì discutiren com arribar a 
l’altra banda de mar. En Fèanor, els seus fills i els seus seguidors, en un atac sobtat d’egoïsme 
agafaren els vaixells (que eren principalment tripulats per ells) i amb un cop de vent propici 
arribaren a l’altra banda del mar, a l’estuari de Drengist. Allà, En Fèanor, embogit pels que havien 
maleït el seu nom, féu cremar els vaixells i només Maedhros, el seu fill gran, s’hi oposà.  

Aixì doncs la famìlia i seguidors d’En Fingolfin havien quedat abandonats al nord d’Aman, a 
Araman i només tenien dos opcions: tornar a Vàlinor avergonyits o creuar el perillós i llarg estret 
de gel del Helcaraxë; però el desig d’arribar a la Terra Mitjana ara vivia més que mai en els seus 
cors i van decidir travessar el Helcaraxë, on morì molta gent, com l’esposa d’En Turgon, 
N’Elenwë.  

 

 

 

A LA TERRA MITJANA 



 

Moltes edats abans, a la Terra Mitjana el poder de N’Elwë i Na Mèlian, la Maia, va augmentar i 
tots els Elfs de Beleríand, incloent-hi els Fàlathrim, els Elfs de la costa liderats per En Círdan, 
tenien N’Elwë com a senyor, i l’anomenaven Elu Thìngol, el Rei Mantellgrìs. Tots aquests elfs 
s’anomenaven Sìndar, els Elfs Grisos de Belerìand. 

Quan només feia una edat de l’Encadenament de Mélkor, N’Elwë i Na Mèlian van tenir una filla 
al bosc de Nèldoreth, Na Lúthien. 

Durant la segona edat del captiveri de Mélkor, els Nans van aparèixer per primer cop a Beleríand. 
Els Nans, com ja hem explicat, van ser creats per Aulë, però van restar adormits i no es van 
despertar fins que els Elfs ho havien fet també. Ells s’anomenaven Khazâd, però els Síndar els 
anomenaren Naugrim, el poble esquifit, i també Gónnhirrim, els mestres de la pedra. Aquells 
Naugrim vivien en ciutats excavades a Èred Luin, les Muntanyes Blaves. Una n’era Bélegost i 
l’altra Nogrod. Però també arribà a les orelles dels Sìndar el rumor d’una ciutat molt més gran 
que era a les Muntanyes Boiroses, molt més a l’est, Khazad-dûm, que més tard fou anomenada 
Mòria.  

Els Síndar es quedaren bocabadats en veure que a Arda hi havia més criatures que parlaven, però 
no entenien la parla dels Nans i tampoc no la van aprendre. Però els Naugrim van parlar en poc 
temps la llengua dels Elfs i anaven sovint a Beleríand a comerciar-hi. La seva amistat era freda 
però no tant com fou en edats posteriors, perquè encara no s’havien produït les baralles que els 
separarien. 

Quan ja faltava menys d’una edat per l’alliberament de Mélkor, En Thìngol, avisat per Na Mèlian 
que la Pau no duraria per sempre, va encarregar als nans de Bélegost que li construïssin una ciutat 
subterrània, els seus estatges reials. L’entrada era en un turó entre els boscos de Nèldoreth i 
Région, i s’anomenà Menegroth, les Mil Cavernes i tots els Sìndar van procurar-ne l’embelliment 
de les seves cambres. 

En acabar, els Nans continuaren comerciant amb els Síndar, tot i que no s’acostaven mai als 
Fàlathrim, els Elfs de Falas (la costa) liderats per En Círdan, perquè odiaven el soroll del mar. 

Mentrestant al nord tornaven a despertar criatures malvades que baixaven, de moment sense 
hostilitat, a les terres dels Quendi i els Naugrim, i entre ells hi havia els Orcs. En veure això, En 
Thíngol pensà en armar-se; els Naugrim li forjaren armes que més tard necessitarien i van 
ensenyar als Sìndar l’art de la ferreria.   

 

Recordem que moltíssims anys enrere un grup dels Tèleri liderats per En Lenwë havia abandonat 
el Gran Viatge al riu Ànduin, tocant a les Muntanyes Boiroses. Foren anomenats Nàndor i van 
ser essencialment un poble de bosc.  

Temps després d’haver abandonat la marxa, durant el regnat d’En Thìngol, el fill d’En Lenwë, 
Dénethor, que havia sentit rumors del poder del Rei Thíngol, va guiar molts Nàndor cap a 
Beleríand. Allí, foren acollits pel rei i visqueren a Ossíriand, la Terra dels Set rius, tocant a les 
Muntanyes Blaves. 



 

Durant els anys següents es va continuar vivint en pau, i fou en aquella època que Dàeron el 
Joglar, un elf, ideà les lletres Cirth, que van ser més acceptades pels Nans que pels mateixos 
Síndar. 

 

Després d’aquesta llarga pau va ser quan Mélkor va matar els Dos Arbres a Vàlinor i tornà a 
Àngband, a la Terra Mitjana. Llavors els elfs de Beleríand van rebre un atac que es va convertir en 
la primera batalla de les Guerres de Beleríand, en què la regió va ser envaïda per Orcs. Thíngol va 
demanar ajut als Elfs d’Ossìriand, que derrotaren els Orcs després que aquests fessin caure en 
Dénethor i la seva famìlia al turó d’Àmon Ereb. Després d’això, els Nàndor que vivien a 
Ossìriand foren anomenats Laiquendi, els Elfs Verds i no nomenaren cap rei més i molts d’ells es 
barrejaren amb els Síndar.  

Però els Orcs que havien anat a la costa tenien En Círdan i la seva gent encerclats; i mentrestant 
En Thíngol convocà tots els elfs que va poder a anar dins els boscos de Nèldoreth i Région, i Na 
Mèlian va encerclar aquells boscos amb una protecció invisible: el Cinturó de Na Mèlian, i 
aquelles terres foren anomenades Dòriath, el Regne Protegit. 

 

 

Fou en aquella època que En Fèanor va arribar a la Terra Mitjana amb els vaixells dels Tèleri 
d’Alqualondë i els hi va calar foc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Com mesuraven el Temps els Vàlar? 

 

Fins que no van existir el Sol i la Lluna (i fins i tot després) els Vàlar i els Elfs comptaven el temps 
amb els anomenats Anys Valians o Anys dels Arbres, ja que es basaven en la floració completa 
dels Dos Arbres; la floració completa era un any, equivalent a 9,58 anys solars. Els Vàlar també 
comptaven Edats, que comprenien 100 dels seus anys, és a dir, 958 anys solars. 

Com ja hem pogut comprovar en l’esquema cronològic de les Edats de les Llànties a la pàgina 18, 
ens pot sorprendre el temps que passa entre cada esdeveniment important, però cal no oblidar 
que els Vàlar són éssers sense fi i el Temps no l’entenen com nosaltres ho fem.  

Des que els Vàlar van baixar al Món fins que la Lluna va pujar al cel (que comprèn les Edats de les 
Llànties i les Edats dels Arbres)  van passar 5000 A.V., o, en anys solars, 47900. 

 

1 A.V. = 9,58 anys solars 

1 Edat Valiana = 100 A.V. = 958 anys solars 

 

 

PER SABER-NE MÉS 

Per seguir endavant, sobretot per entendre les diferents llengües i dialectes sobre els quals 
parlarem en la següent unitat, és força recomanable entendre bé les divisions dels Quendi des del 
seu origen. 

Com ja s’ha explicat, després que N’Ingwë (dels Vànyar), En Finwë (dels Nóldor) i N’Elwë (dels 
Tèleri) tornessin d’Aman i convidessin la seva gent a iniciar un llarg viatge fins a aquelles terres, 
alguns Elfs van accedir-hi però d’altres, tots pertanyents als Nóldor i als Tèleri, van voler quedar-
se, i foren anomenats Àvari, els Desinclinats. 

Els que iniciaren els Gran Viatge s’anomenaren Èldar, Poble dels Estels. Durant el Viatge el 
llinatge dels Tèleri sempre fou el més endarrerit: s’aturaren a les ribes del riu Ànduin, abans de 
passar les Muntanyes Boiroses. Allà un grup liderat per En Lenwë va baixar riu avall i s’establì en 



aquella zona. Van ser Èldar de boscos i amants de l’aigua dels rius, s’anomenaren Nàndor, “els 
que giraren en rodó”.  

Més tard els Tèleri arribaren a la regió més tard anomenada Beleríand i allí visqueren un temps. 
Quan N’Elwë es perdé al bosc de Nan Élmoth (on quedà embruixat per Na Mèlian), el seu germà 
N’Olwë i els seus seguidors van marxar a Aman. Els Tèleri d’Aman van ser anomenats Fàlmari, els 
Elfs del Mar. A la Terra Mitjana quedaren alguns Tèleri: els Fàlathrim, Elfs de la Costa, liderats 
per En Cìrdan, i els que s’anomenaren Eglath, el Poble Oblidat, que buscaven N’Elwë. Els Eglath, 
quan N’Elwë ja s’havia despertat i regnà amb Na Mêlian, vivien escampats per bona part de la 
regió de Beleríand, però principalment visqueren entre dues zones: al nord, a la regió de Mithrim 
i als boscos de Nèldoreth i Région, regió anomenada Eglador (Terra dels Oblidats), que més tard 
seria anomenada Dòriath quan Na Mèlian la va encerclar amb el seu Cinturó protector.  

Aquests Tèleri (els Fàlathrim i els Eglath) que vivien a Beleríand van jurar fidelitat al Rei Thíngol 
(N’Elwë) i a Na Mèlian i tots junts foren els més tard anomenats Sìndar, els Elfs Grisos; però ells 
simplement s’anomenaven Edhil, “Elfs” en la seva llengua. 

 

Anys més tard, un grup dels Nàndor que s’havien quedat al riu Ànduin, va arribar a Beleríand i 
foren anomenats Laiquendi, els Elfs Verds. 

Però els Nàndor que es quedaren Terra Mitjana endins foren els Tawarwaith, “gent dels boscos”, 
els Elfs Silvans. 

 

CONSULTA EL MAPA ADJUNT NÚMERO 1: 

1. Observa els dos continents: Aman i la Terra Mitjana. Identifica, segons s’ha explicat, el 
recorregut de cada llinatge èlfic per la Terra Mitjana fins a arribar a Aman i senyala al 
mapa quins són els llocs geogràfics per on passen. 

2. Observa la Terra d’Aman, què van fer els elfs de Tìrion per veure les estrelles a la vegada 
que la llum dels Arbres? 

3. Troba el bosc de Nan Élmoth. Qui trobà allà N’Elwë? 
4. Encercla al mapa les tres ciutats dels Naugrim. De quina ciutat eren els Nans que van 

construir Menegroth? 
5. Marca el camì que van fer els Nóldor des d’Aman fins a arribar a la Terra Mitjana. 

ACTIVITATS DEL FINAL:  

1. De quines dues possibles maneres poden morir els Elfs? 
2. Com s’anomena i en quin mar es trobava la badia on nasqueren els Elfs? 
3. Digues com es van anomenar els Elfs en la seva pròpia llengua. 
4. Com es van anomenar els Elfs que van emprendre el Gran Viatge? Qui els posà aquest 

nom? 
5. Digues quins eren els llinatges dels Elfs i quins eren els seus líders. 



6. Avança’t en el temps i consulta el mapa adjunt de la Tercera Edat del Sol. Mira com 
s’anomena la serra de muntanyes més occidental. Són presents en el mapa adjunt que has 
consultat en aquesta unitat? A què creus que es deu aquest canvi en la geografia? 

7. Com es diu la ciutat dels Elfs Nóldor a Aman? 
8. Com s’anomenen les tres joies que fabricà Fèanor? Què contenen en el seu interior? 
9. Quina era la ciutat més grans dels Nans? 
10. Com van ser coneguts els Nàndor liderats per en Dénethor que entraren a Beleríand? 
11. Com s’anomenà la protecció que donà Na Mèlian als boscos de Nèldoreth i Région? 

 

 

UNITAT 3 

ORÍGENS DE LES LLENGÜES ÈLFIQUES 
Quan els Quendi van despertar al Cuiviénen, començaren a posar nom a totes les coses i 
també Oromë va introduir-los moltes paraules de l’idioma dels Vàlar, el Vàlarin. Aquesta 
llengua fou el Quendià (l’Èlfic) primitiu, que s’anà conformant durant els 55 Anys 
Valians (uns 527 anys solars) que van viure als voltants del Cuiviénen. A partir de l’any 
1105 de les Edats dels Arbres els Elfs, incitats per tres d’ells, van separar-se per primera 
vegada: uns volgueren iniciar un viatge per arribar a Aman i altres es quedaren, els Àvari. 
Durant el Gran Viatge, que durà 27 A.V. fins que els Vànyar i els Nóldor van arribar a 
Aman (259 anys solars), la llengua anà divergint de l’èlfic primitiu, poc, però amb prous 
canvis, i s’anomenà Èldarin comú, ja que els que havien iniciat la marxa s’anomenaven 
Èldar. 
L’any 1133 de les Edats dels Arbres els Vànyar i els Nóldor van arribar a les Terres 
d’Aman.  
Els Tèleri eren el llinatge més lent durant la marxa i per aquesta raó la seva llengua anà 
divergint de l’originari èldarin comú, i anomenem la seva llengua (o dialecte que originà 
altres llengües) Tèlerin comú. Al riu Ànduin, abans de les Muntanyes Boiroses, un grup 
va abandonar el viatge, els Nàndor, i la seva llengua anà canviant separada de la dels altres 
Tèleri i conformà el Nàndorin.  
No va ser 287 anys solars més tard que alguns Tèleri van retrobar-se amb els seus germans 
a Aman (abans havien estat a l’illa de Tol Erèssëa), i les llengües, durant aquests quasi tres 
segles solars ja s’havien distanciat notablement. La llengua dels Vànyar i els Nóldor 
s’anomenava Quenya; i la seva era el tèlerin d’Aman, un dialecte i més tard llengua del 
tèlerin comú. 
El tèlerin comú que quedà a la Terra Mitjana (amb els Eglath i els Fàlathrim) va anar 
evolucionant, i fou el dialecte que canvià més de tots i finalment acabà essent una llengua 
apart anomenada Síndarin, perquè la parlaven els Elfs Síndar. 
 
 
 
EL QUENYA NÓLDORIN 
En aquest llibre, principalment, estudiem el quenya nóldorin. És a dir, el dialecte del 
quenya que parlaven els Elfs Nóldor que tornaren a la Terra Mitjana liderats per En 
Fèanor i En Fingolfin. Concretament, a causa de més quantitat de fonts, estudiem la 
variant col·loquial del quenya nóldorin, i més en concret, la variant de la Tercera Edat del 



Sol. Edats enrere, el quenya va esdevenir una llengua morta, ja que s’imposà totalment el 
sìndarin (la llengua dels Sìndar) per a l’ús diari. Tot i això, el quenya s’usava i es reservava 
per a cerimònies i per al coneixement; també per pronunciar frases nobles i els noms dels 
reis.  
A més, fou la primera llengua en ser escrita, amb l’alfabet que inventà Rúmil de Tìrion, 
més tard millorat per En Fèanor. 
El quenya rebé bastants noms, entre ells: la llengua dels llibres, l’Alta Llengua, la parla 
dels Elfs de Vàlinor, la Llengua Antiga, l’Alta Llengua de l’Oest o Alt Èldarin. 
 
Etapes de la llengua 
Podem dividir el quenya en dos grans etapes: 
A Vàlinor: era parlada pels Vànyar i els Nóldor, però de mica en mica van aparèixer 
algunes diferències entre la llengua que parlaven els dos llinatges.  
Els Nóldor van inventar l’escriptura i van ser ells també qui tornaren a la Terra Mitjana i 
es van topar amb els Elfs Síndar, que parlaven una llengua que podien relacionar amb la 
seva però clarament diferent en molts aspectes.  
A la Terra Mitjana:  
Des de la Primera Edat els Síndar els superaven de lluny en número i van ser els Nóldor 
qui aprengueren el sìndarin ràpidament i l’acabaren usant per al dia a dia.  
El quenya però, va evolucionar en molts sentits (adaptant paraules del síndarin al quenya, 
etc.) i així es va crear una variant col·loquial.  
“El quenya dels llibres”, el quenya “no col·loquial” era la llengua originària de Vàlinor i 
que es reservà per a l’escriptura. 
Temps més tard, per raons que més endavant explicarem, el Rei Thíngol va prohibir el 
quenya en tot el seu regne; així que, els Nóldor només van poder parlar en quenya entre 
ells, tot i que molts ja ho feien en síndarin.  
Tot i la prohibició molts Nóldor van voler conservar el quenya i l’ensenyaren als seus fills.  
Així doncs, aquesta llengua col·loquial gairebé parà d’evolucionar quan fou prohibida per 
En Thìngol perquè les noves generacions l’aprenien a partir de la forma escrita, ja que, els 
Nóldor també escriurien la forma col·loquial, sobretot degut a què van haver de tornar a 
escriure llibres de coneixement i cançons després de l’exili i ja ho feren amb el quenya 
que parlaven. 
A l’acabar la Primera Edat molts Nóldor van tornar a Aman però molts d’altres van 
quedar-se a la Terra Mitjana durant més edats. 
Durant la Segona i Tercera Edat, molts reis dels Homes van portar noms en quenya, com 
la més bella de les llengües i fins i tot l’enemic, Sàuron, es posà un nom en quenya. Molts 
dels Quendi eren Síndar i només entre els Nóldor més nobles es va parlar el quenya, 
però, malgrat tot, es va mantenir com una llengua reservada per ocasions molt especials, 
fins i tot després que tots els Nóldor marxessin a Aman al final de la Tercera Edat.  
 
Registres del quenya 
El quenya, com moltes altres llengües, tenia diferents registres, segons per quins fins 
s’utilitzés la llengua. 
Quenya col·loquial: com ja hem dit, fou el que parlaven els Nóldor exiliats a la Terra 
Mitjana després d’haver topat amb els Sìndar. Aquest quenya també es va escriure i va ser 
el que aprengueren les noves generacions, tot i que ho feren des de zero, cosa que impedí 
l’evolució normal del quenya col·loquial. 
Aquesta és la variant que estudiem, el quenya nóldorin de l’Exili. 



Quenya culte: aquest quenya era l’originari d’Aman i s’utilitzà molt per escriure i molts 
reis dels Homes utilitzaren aquesta variant per estudiar la llengua. 
 
Els sons 
Per pronunciar bé el quenya cal saber primer de tot com es pronuncien les vocals i les 
consonants. 
Cal dir que el quenya sempre fou la llengua més semblant al quendià antic, però tenia els 
sons més suaus i harmònics, més fàcils de pronunciar. 
 
Les consonants: 
T, com en català. 
P, com en català. 
K, com en català. Totes les C que han aparegut en noms es pronuncien com una K (com 
En Círdan), però per raons externes a la llengua hi ha noms que en transcriure’ls a una 
altra llengua s’escriuen en C. 
D, com en català. 
B, com en català. 
G, sempre la G de “gat”. En els noms transcrits a la pronuncia catalana, si convé, porten 
U (GU) per aconseguir una bona pronuncia.  
F, com en català. 
N, com en català. 
M, com en català. 
R, com a la paraula “cara”. 
V, com una F sonora (la V de l’anglès o del català del Camp de Tarragona). 
W, com la U semiconsonàntica. 
Y, com la I semiconsonàntica de “iot”. 
L, com en català. 
S, sempre sonora, “serp”. 
H, la hac aspirada de l’anglès. 
HW, es pronuncia com un sol so fent una H quan la posició de la boca és de W. 
HY, es pronuncia com un sol so pronunciant una SH anglesa però amb la llengua fent 
pressió contra la dentadura inferior. 
HL, aquest so és el d’una L sorda, la que es troba a “plat”, sense fer vibrar les cordes 
vocals. Tot i així aquest so anà desapareixent i es pot pronunciar com una L normal. 
HR, aquest so és el d’una R sorda i podem acostar-nos a pronunciar aquest so col·locant 
la llengua en posició d’una R i traient aire, de tal forma que no vibrin les cordes vocals. 
De tota manera aquest so acabà pronunciant-se com una R normal (la de “cara”). 
 
 
Les vocals: 
El quenya té deu vocals, cinc d’elles són breus i les altres cinc llargues. 
A, com en català. 
E, sempre la E oberta del català. 
I, com en català. 
O, sempre la O oberta del català. 
U, com en català. 
Les vocals llargues, en la transcripció al nostre alfabet les indicarem amb un accent tancat: 



Á, com en català però més llarga. 
É, sempre la E tancada del català però més llarga. 
Í, com en català però més llarga. 
Ó, sempre la O tancada del català però més llarga. 
Ú, com en català però més llarga. 
 
Accentuació 
Per entendre aquest apartat cal saber que hi ha vocals gramaticalment breus i d’altres 
gramaticalment llargues.  
Una vocal és gramaticalment llarga si: 

- És fonèticament llarga (les vocals accentuades de més amunt). 
- Forma part d’un diftong. 
- Està seguida per més d’una consonant. 

Les altres vocals són gramaticalment breus. 
 
En quenya no s’indica gràficament la sìl·laba tònica. 
Les paraules de dues síl·labes sempre seran planes. 
Les de tres síl·labes seran esdrúixoles si:  

- La penúltima vocal és gramaticalment breu. 
O bé seran planes si: 

- La penúltima vocal és gramaticalment llarga. 
 
Els diftongs poden ser creixents o decreixents. 
Els creixents es marquen amb una y- o una w-, i les segueix una vocal. 
Els decreixents són ai, oi, ui, au, eu, iu. Les altres combinacions de vocals s’han de 
pronunciar per separat.  
 
 
L’alfabet: les Tengwar 
 
L’alfabet, com ja s’ha dit, va ser inventat pel savi Rúmil de Tìrion, un Nóldo; tot i que fou 
Fèanor qui reestructurà les lletres i els donà el nom de “tengwar”.  
En un principi l’alfabet va ser constituït com un conjunt de lletres en base fonètica. Les 
Tengwar principals s’agrupen en quatre sèries segons el tipus d’articulació (vegeu la taula 
de la pàgina anterior). La Tinkotéma agrupa les dentals, la Parmatéma agrupa les labials, la 
Kalmatéma agrupa les velars i, per últim, la Kwessetéma per les velars seguides de la 
semiconsonant W. 
Fora d’aquesta classificació també hi ha altres tengwar, les lletres addicionals.  
Cada tengwa té una tija (telko) i un arc (lúva), en un principi, les tiges que anaven cap avall 
eren consonants oclusives, les que anaven cap amunt eren fricatives i les que eren curtes 
eren nasals; diem en un principi perquè l’alfabet es va anar modificant segons l’evolució 
de la llengua i també segons quina llengua representava (el quenya o el síndarin). Els arcs 
indiquen la sonoritat: si n’hi ha un la consonant és sorda, si n’hi ha dos, és sonora. 
 



Hi ha alguns signes que es col·loquen a dalt o a baix de les consonants que es coneixen 
com “tehtar” (comproveu el requadre més inferior de la taula). 
Les vocals es disposen damunt de la consonant anterior. La A són tres punts formant un 
triangle, la E un accent tancat, la I un punt, la O un accent tancat inclinat cap a la dreta i 
la U un accent tancat inclinat cap a l’esquerra. Si no hi ha cap consonant darrera es 
col·loquen sobre un portador com el que veieu a la taula. Per fer les vocals llargues, hi 
hagués o no una consonant abans la A, la E i la I es col·locaven sobre un portador més 
llarg (en la taula, el que s’indica per la H que hi ha al costat de les vocals). Per fer la O i la 
U llargues, es repetien els signes dues vegades damunt la consonant pertinent o bé també 
es posaven sobre un portador llarg. 
 
 

Lambe (llengua) = jEwR Súlo (copa) = 8&UjY Alda (arbre) =  C̀mE Líne 

(telaranya) = j~B5$ 

 
Les altres Tehtar eren:  

- el mateix portador llarg usat en les vocals llargues, però sense el signe vocàlic 
damunt, que es fa servir per representar la H quan aquesta va seguida de L, R, o 
T. 
 

Hlóke (serp) = ½j^HaR 
 

- un ganxo lligat a l’arc i cap avall indica que segueix una S, en els grups KS, PS i 
TS. 
 

Makse (massa) = t#a_$ 
 

- una línia sota la consonant indica que és consonant doble. 
 

Palla (àmpli) = qEj?E 
 

- dos punts sota la consonant indiquen que segueix una Y. 
 

Marya (pàl·lid) = t#7ÍE 
 
A cada casella de la taula hi ha el nom donat a la lletra que conté, majoritàriament, el so 
de la tengwa i és, també, una paraula. 
 
Observant bé la taula podem veure com se’ns presenten diversos problemes, que ara 
tractarem de resoldre: 
 



S:  com podem veure, a la taula tenim diverses esses. La número 9, de la 
sèrie Tinkotéma, es fa servir en aquelles paraules que la S que contenen 
deriva d’una originària TH del quendià antic. El so és el mateix que l’altra 
essa, però en l’escriptura s’ha conservat l’origen.  
Les S números 29 i 30 es fan servir per la S que en quendià antic també 
era S. El fet que hi hagi dues tengwar no és rellevant, es poden fer servir 
indistintament (tot i que es recomana que quan ha de portar algun signe 
vocàlic damunt, sigui la S número 30) En les dobles S passa el mateix. 
 

Sorne (originari Thorne) (àguila) = 3H75$ Serke (sang) = iR7aR 
 
H: la H número 11 es fa servir per representar aquelles H que han 
evolucionat de KH del quendià antic. El tehtar que és un portador llarg es 
fa servir per la H quan ha d’anar seguida de L, de R o de T. 
La H número 33 es fa servir per la resta de casos. 
 

Hiswe (originari Khiswe) (boira) = d%8nR Helma (pell) = 9Fjt# 
 

N: la tengwa número 19 representa la N que deriva d’un altre so del 
quendià antic. Aquest so podem transcriure’l de diverses maneres: NG, Ñ, 
GN; però el fet és que la pronuncia és com la de la NG finals de la paraula 
“gong”. Tot i aixì aquest so apareixia a principi de paraula però amb el pas 
del temps el so derivà cap a una N normal.  
La tengwa número 20, que representa el so NW, en realitat venia del so 
NGW (ÑW), que apareixia a principi de paraula i derivà cap al so d’una N 
normal. Aquesta tengwa només la farem servir quan NW aparegui a 
principi de paraula.  
La N número 17 es fa servir per la N normal. 
 

Nande (originari Gnande) (arpa) = gE2R Nilme (amistat) = 5%jt$ 
 
V: la tengwa número 24 representa la W quan aquesta no va al principi 
d’una paraula. Però, com que amb el temps la W inicial derivà a un so 
com el de la V, quan aquesta tengwa és a principi de paraula hem de llegir 
V.  
Per la V normal fem servir la tengwa número 22. 
 

Vén (originari Wén) (joventut) = n~V5     Atwa (doble) = `C1nE    

Vista (aire) = yT81E 
 



Y: La tengwa número 23 amb els dos punts que indica una Y representa la 
Y d’inici de paraula o quan té una vocal davant i darrere (la vocal següent 
haurà d’anar al seu damunt).  
El tehtar de dos punts inferiors es fa servir quan té una consonant darrere 
(si després de la Y precedida de consonant ve una vocal, la vocal es col·loca 
damunt la consonant també). 
 

Yána (santuari) = hÍ~C5# Nyelle (campana) = 5Ì$j?R 
 
R: Com podem veure també tenim dues R a la taula. Les dues es 
pronuncien igual. 
La tengwa 25 s’usa: 1) al començament de paraula o sìl·laba, 2) després de 
vocals llargues i/o tòniques. 
La tengwa 21 s’usa: 1) pels plurals 2) després de vocals ni llargues ni 
tòniques 3) a la paraula ar. 
 

Níre (llàgrima) = 5~B7R        Tavar (fusta) = 1EyE6 
 
Tengwar 35 i 36: representen la I i la U dels diftongs decreixents 
(recordem-los: ai, oi, ui, au, eu, iu). Damunt d’aquestes tengwar s’hi posen 
els signes de la vocal anterior; això és una excepció, ja que les vocals 
sempre van damunt de la consonant que les precedeix. 
 

Aina (sagrat) = lE5#           Neuro (successor) = 5.R7Y 
 
Tengwa 34: forma part de la taula però no la fem servir en quenya ja que 
representa la HW quan s’escriu en sìndarin.  

 
 
 
Els signes de puntuació són els següents:  

 : : Pausa llarga (punt i apart) 

 : Pausa mitjana (punt i seguit / punt i coma) 

 · Pausa curta (coma / dos punts) 

 À Signe d’interrogació 

 Á Signe d’admiració 

 

 
 

 



*NOTA: Com heu pogut comprovar, el nom d’aquesta llengua és “quenya”, però aquesta 
manera d’escriure el nom és una transcripció a la nostra llengua tot i que no transmet 
amb encert la pronuncia. Ja heu vist que en quenya és molt freqüent el so KW, per tant, 
en quenya, “quenya” s’escriu kwenya.  
A part del nom de la llengua, que el seguirem escrivint “quenya”, les altres transcripcions 
al nostre alfabet del so KW, s’escriuran, com ja hem fet amb aquestes mateixes lletres.  

 
EL SÍNDARIN 
El síndarin va ser la llengua derivant del tèlerin comú amb més força a la Terra Mitjana. 
Era la llengua d’aquells que, quan els Nóldor i els Vànyar van marxar cap a Aman, es van 
quedar a la Terra Mitjana i tots eren governats per En Thíngol i Na Mèlian.  
Per moltes raons inexplicables el síndarin va ser la llengua èldarin que canvià més 
radicalment, però amb canvis regulars tot i que van modificar del tot els sons. Aquí no 
explicarem en detall les pautes que va seguir el síndarin en canviar.  
Quan els Nóldor exiliats van arribar a la Terra Mitjana van traduir els seus noms al 
síndarin per tal que als Síndar els fos més fàcil pronunciar-los.  
 
Moltes de les traduccions van ser acurades, retrocedint a la suposada forma en èldarin 
comú i fent-la derivar al síndarin. 
Altres traduccions no van ser tan precises, ja que molts Nóldor encara no dominaven el 
sìndarin, i d’altres van ser simples adaptacions dels sons i en sìndarin no tenien cap 
significat: com TurukánoTurgon o AikanároAegnor. 
A l’apartat Per saber-ne més d’aquesta unitat trobareu l’arbre genealògic dels Nóldor amb 
els noms quenya originals i amb comentaris sobre les traduccions dels noms al síndarin, 
que ja s’han vist a l’arbre de la unitat II. 
 
 
Durant la Primera Edat del Sol van existir tres dialectes del síndarin: el Dòriathrin (on 
vivien En Thíngol i Na Mèlian), el Fàlathrin (on vivien els Fàlathrim, a la costa) i el 
síndarin del Nord (el que es parlava a la regió de Mithrim). 
 
Ja sabem que el quenya va ser prohibit per En Thíngol i, per tant, això portà a un 
creixement de parlants del síndarin. Definitivament el síndarin va ser la llengua realment 
parlada pels Elfs i fins i tot pels Homes. 
 
Durant la Segona i Tercera Edat del Sol, després de l’enfonsament de Belerìand (fet que 
explicarem més endavant), el síndarin que quedà fou, majoritàriament, el dialecte dels 
Fàlathrim. Va ser durant aquestes edats que el síndarin entrà plenament en contacte amb 
els Elfs Silvans (els Tawarwaith) i desplaçà totalment les llengües silvanes tot i que es 
podia notar sempre un cert accent als Elfs Silvans parlants del síndarin.  
 
A continuació podeu veure, com a curiositat, algunes paraules en quenya i en síndarin i 
comprovar-ne les considerables diferències.  



 
(taula de paraules). 

 

PER SABER-NE MÉS 
En aquest arbre genealògic podem veure el mateix arbre de la família dels Nóldor que a la unitat 
II (pàgina 28) amb la gran i important diferència que aquests són els noms d’origen de tots aquells 
elfs, que sobre algun d’ells ja hem parlat. Quan diem que són el nom d’origen volem dir que 
aquest és el nom que van sindaritzar i va donar la forma de l’arbre de la unitat II*.  
Per parlar, sense aprofundir-hi gaire, dels noms dels quendi, cal dir abans que hi havia una certa 
tradició entre els elfs de Vàlinor de posar dos noms a cada fill. 
Un el triava el pare en només néixer la criatura i l’altre, la mare, poc o molt temps després. El 
nom de pare recordava, habitualment, en certa manera al nom del mateix pare. El nom de mare 
posseïa un lligam estret amb el caràcter del fill i les seves habilitats, ja que moltes mares tenien el 
do de percebre el destí del seu fill. 

A més a més, molts Èldar, adquirien un epesse, un sobrenom que li podien donar tant els seus 
parents com altres elfs.  
 
*Els noms de l’arbre de la unitat II són en síndarin, però cal tenir en compte que algunes 
accentuacions són causa de la catalanització del nom. També les dièresis sobre les E són alienes al 
sìndarin (i al quenya) però s’usen habitualment per recordar que les E s’han de pronunciar totes 
(cosa que en català no necessitem). Per tant, quan escrivim en quenya no farem servir les 
innecessàries dièresis.  
 
L’arbre vol ser una mostra dels noms dels Nóldor que després van haver de traduir o adaptar a la 
llengua i sons síndarins. Si ens hi fixem, podem veure com alguns noms no han canviat respecte 
l’arbre de la unitat II. Aquests Èldar van ser els qui no van abandonar la Terra d’Aman, i per tant, 
el seu nom no va canviar. Aquests són: Míriel, Finwe, Indis, Nerdanel, Findis, Anaire, Irime, Earwen, 

Elenwe (que va morir al Helcaraxë, vegeu pàgina 33), i Eldalóte. 
Dels noms que van canviar (que també pot ser que fossin elfs que no van abandonar Aman però 
el seu nom es recordà a la Terra Mitjana i, per tant es va sindaritzar), veurem algun cas 
detalladament, dient-ne també el seu nom de pare i de mare. 
 
Fèanor: 

Nom de pare: Kurufinwe, hàbil Finwë. 

Nom de mare: Feanáro, esperit de foc. D’aquì ve el seu nom sindaritzat. 
 
Maedhros: el fill més gran de Fèanor. 

N.p.: Nelyafinwe, el Tercer Finwë. 
N.m.: Maitimo, ben format. 

Epesse: Russandol, cap de coure. 
El seu nom en síndarin és una unió del seu n.m. i del seu epesse. Maiti (quenya)  Maed 
(síndarin) + Russa (quenya)  Ross (síndarin)  
 
Cèlegorm: el tercer fill de Fèanor. 



N.p.: Turkafinwe, fort Finwë. 

N.m.: Tyelkormo, el que s’aixeca ràpid. D’aquì ve el seu nom sindaritzat. L’arrel comuna KYELEK 
en quenya va donar tyelka (ràpid) i en síndarin keleg. Orme (precipitació) del quenya en síndarin 

era gormh. Així que resultà Kelegorm (Cèlegorm). 
 
Fínrod: el primer fill de Finarfin i Eàrwen. 
N.p: Findaráto, noble que té cabell.  Aquest nom no és quenya si no que és el tèlerin d’Aman. La 
seva mare, Eàrwen era filla de N’Olwë d’Alqualondë, on vivien els Tèleri. La forma en quenya 
hauria estat Artafinde. D’aquì ve Fìnrod tot i que els Síndar van entendre força bé el significat del 
nom per la proximitat lingüìstica amb el tèlerin d’Aman (tan aquest com el sìndarin derivaven del 
tèlerin comú). 

N.m.: Ingoldo, el Nóldo.  

Epesse: Felagund. No comentarem l’etimologia ja que aquest sobrenom li van posar els Nans. 
 
Galàdriel: filla de Finarfin i Eàrwen. 

N.p.: Artanis, dona elevada. 
N.m.: Nerwen, donzella d’home. 

Epesse: Alatáriel, donzella coronada amb una garlanda resplendent. Aquest nom li va donar el seu 
espòs Cèleborn, d’Alqualondë, per tant era tèleri, com el nom (en quenya el nom era Altariel). 

Alata (tèlerin i quenya: resplendor), en sìndarin l’arrel originària havia donat galad. Per tant el 
nom Galadriel va derivar del seu epesse. 

 
1. Tot i que ho explicarem més endevant, per què creus que En Thíngol va prohibir que es 

parlés el quenya al seu regne? 
2. Per què el quenya col·loquial no va evolucionar com una llengua normal? 
3. Quina diferència hi ha entre una vocal fonèticament llarga i una vocal gramaticalment 

llarga? 
4. Indica, en les següents paraules, seguint les normes, la síl·laba tònica. En acabar, escriu-les 

en Tengwar. 
 
LOKSE  (cabell) 
NÍRE (llàgrima) 
LINDELE (música) 

HANDASSE (intel·ligència) (ve de Khandasse) 
ENDÓRE (Terra Mitjana) 
VALAINA (diví)  
 

5. Transcriu les següents paraules. 
 

lY Ǹ 

nTsE 

3UhÍE 

t#½1E6 



iR7Y5 

gEj1E 

 

UNITAT 4 

Llengua  

 Explicació dels casos i declinacions. 

 Casos nominatiu, acusatiu i instrumental.  
 l’article.  

 Verbs introducció. 
 
 
El quenya, llengua amb casos 
Com el llatí i el grec, per no citar-ne més exemples, el quenya és una llengua flexiva, és a dir, 
indica quina funció té cada sintagma nominal dins l’oració mitjançant una terminació diferent. 
Les diferents formes que pot tenir un nom o pronom són anomenades cas. 
 
En quenya trobem set casos (n’hi ha algun més que veurem durant el proper curs) amb els quals 
s’indica una funció diferent dins l’oració: 
 

CASOS  FUNCIONS  

Nominatiu  Subjecte, Interpel·lació i Atribut 

Acusatiu Complement directe  

Instrumental  Complement circumstancial  

Genitiu  Complement del nom  

Al·latiu  Complement circumstancial i Complement indirecte  



Locatiu  Complement circumstancial  

Ablatiu  Complement circumstancial  

 
La flexió nominal és la declinació. Cada declinació aplega mots que formen els diferents casos de 
manera igual o molt semblant; i és així perquè aquestes paraules acaben igual. En quenya hi ha 
dues declinacions: 
1a declinació: aplega les terminacions en -a, -o, -u i -ie. 
2a declinació: aplega les terminacions en consonant (-n, -l, -r, -s i -t) o en -e.  
 
Totes les paraules de la primera declinació fan el plural amb -r, i les de la segona declinació 
afegeixen una -i o bé canvien la -e per una -i.  
 
 
 
El gènere i el nombre 
En quenya les paraules no tenen gènere, al contrari del català, excepte en alguns noms concrets 

com rei i reina; quan tenim paraules com aquestes amb formes diferents pel masculí i el femení, 
habitualment les que acaben en -e, -i, -ie són femenines i els que acaben en -o o -u són masculines. 
A més existeixen uns sufixos masculins o femenins molt habituals per a la formació de noms 
propis (vegeu la pàgina següent). 
El nombre, en quenya, és un tema força ampli que no explicarem en la seva totalitat en aquest 
primer curs. Existeixen quatre nombres: el singular, el plural simple, el plural dual i el plural 
partitiu. El plural dual s’usa quan es parla de dues coses només i el plural partitiu per assenyalar 
algunes coses d’un conjunt més gran o també per parlar de parelles naturals (mans, peus, ulls, ...). 
Però en aquest curs introductori només treballarem el singular i el plural simple, que són els més 
usats.  
 
El nominatiu 
El nominatiu és el cas bàsic d’una paraula, la forma que té el mot quan està aïllat, és a dir, quan 
no forma cap funció sintàctica dins una oració. També trobem aquesta forma quan fa de subjecte, 
d’atribut o bé té una funció vocativa (exclamacions, invocacions, interpel·lacions).   
 
 
 
 
 
Primera declinació 
Segona declinació 
 
 



 

Singular  Plural  

alda  aldar  

lindo  lindor  

kundu  kundur  

verie  verier  

Alda (arbre); lindo (ocell); kundu (príncep), i verie (valentia) pertanyen a la primera declinació 
perquè acaben en -a, -o, -u o bé -ie , per tant, formen el nominatiu plural afegint una –r. 
 

Singular  Plural  

lasse  lassi  

lóte  lóti  

elen  eleni  

indis  indisi  

 

Lasse (fulla); lóte (flor); elen (estrella), i indis (esposa) formen part de la segona declinació perquè o 
acaben en -e o bé en consonant; per tant, formen el nominatiu plural afegint una -i o bé canviant 
la -e per una -i.  
 



 
L’acusatiu 
L’acusatiu és el cas que indica que la paraula realitza la funció de complement directe. També pot 
formar una construcció circumstancial si va precedit per una preposició, com per exemple: 
An, ana, na  cap a, a 

Mí  a, en 
Ho  des de 

Tere  a través de  
Nu  sota  

Or  damunt de, sobre 
 
En el registre col·loquial que estudiem, el quenya no té una forma per a l’acusatiu diferent al 
nominatiu, tot i que cal saber que des del quendià primitiu fins al quenya clàssic o culte originari 
d’Aman l’acusatiu presentava formes diferents.  
Per diferenciar un nominatiu (que serà generalment subjecte) d’un acusatiu (que serà molt sovint 
complement directe) ens haurem de valdre del context. 
 
Instrumental 
L’instrumental s’utilitza per formar complements circumstancials d’instrument o causa.  
Traduirem “amb”, “per”, “mitjançant” si es tracta d’un circumstancial d’instrument. 
Traduirem “en”, “a” quan tingui un valor causal però alhora locatiu, és a dir, que indiqui la causa 
i lloc de l’acció.  
Algunes vegades no és clar del tot si es tracta d’un circumstancial d’instrument o causal-locatiu. A 
més, segurament el causal-locatiu seria més lògic expressar-lo amb el cas “locatiu”, que serveix per 
ubicar l’acció en l’espai, però quan s’hi pugui trobar un cert valor causal sempre s’expressa amb 
l’instrumental (vegeu els exemples de la pàgina següent). 
 
Com s’observa a les taules, en afegir les desinències de l’instrumental, els mots presenten alguns 
canvis que no treballarem en detall, però sí que esmentarem (aquests fenòmens es produiran 
també en els altres CASOS): 

- 1a declinació: en les paraules acabades en -ie, trobem que en el plural s’ha assimilat el 
conjunt de vocals verieinen a verínen; una í fonèticament llarga. Això passarà sempre que 
la desinència (en aquest cas -inen) comenci amb una -i. 

- 2a declinació:  
a) Paraules acabades en –e: en principi, tant en el singular com en el plural, 

conserven la –e de la terminació; però si la desinència que afegim comença 

per –i, aquesta substitueix la –e: lasseinen a lassínen. 
 

Ara bé, al singular de lóte veiem que la –e no s’ha conservat (lótinen). Això es 
deu a un fenomen força complicat però es troba en moltes ocasions:  
Les paraules de la segona declinació acabades en –e que tinguin la penúltima 

vocal fonèticament llarga (amb “accent” a la transcripció), com lóte, canvien la 
–e per –i quan la desinència NO faci desplaçar l’accent tònic de la vocal 
llarga fonèticament; la desinència –nen no desplaça l’accent tònic, per tant, el 

que hauria de ser lótenen es converteix en lótinen.  



Per exemple, en el cas al·latiu, que en el singular afegeix –nna, l’accent tònic 

de lóte canviarà: lótenna, aquí la –e no es canvia per –i perquè l’accent tònic ja 
no cau sobre la –ó-, sinó que és a la –e- (perquè va seguida de dues 
consonants: veure l’ACCENTUACIÓ a la pàgina 46). 
 

b) Paraules acabades en consonant: sobre les paraules acabades en consonant 
en direm poca cosa, ja que presenten uns canvis irregulars propis a cada 
paraula, sense una norma fixa.  

Com podem veure, elen ha agafat una -e d’enllaç (vocal temàtica) en afegir la 
desinència, que s’ha contret i ha donat elennen.  

Indis també ha agafat una -e d’enllaç però no s’ha contret i ha quedat 
indisenen.  
 
El que sí que podem afirmar és que les paraules en consonant afegiran 
sempre una -e d’enllaç en el singular, que alguns cops donarà una contracció 
(i la -e no serà visible) i alguns cops quedarà amb la -e i la desinència pròpia 
del cas.  

 
 

Singular  Plural  

aldanen  aldainen  

lindonen  lindoinen  

kundunen  kunduinen  

veriénen  verínen  

 

Singular  Plural  

lassenen  lassínen  



lótinen  lótínen  

elen·e·nen  
elennen  

eleninen  

indis·e·nen  
indisenen  

indisinen  

L’article 
L’article en quenya només té una forma: i (amb tengwar, el portador i el punt el damunt). 
Aquesta forma equival als nostres el, la, els, les. Tot i aixì, moltes vegades l’article s’omet quan fem 
una generalització, i mai es posa davant noms propis de persones o llocs.  
 

No existeix cap article indefinit equivalent als nostres un, una, uns, unes. 
 
Conjuncions 
Les conjuncions més importants són: 

An  perquè 
Ananta, nán i tot i així, però tot i així 

Ar  i 
Ná, nan  però, tot i així 
Mal  però 

Sa  que (conjunció completiva) 
 
Les conjuncions que tenen dues formes, l’acabada en vocal s’usa quan després ve una paraula que 
comença en consonant, i l’acabada en consonant quan darrere porta una paraula que comença en 
vocal.  
 

(EXEMPLES CASOS) 

 

Nominatiu:  

Laurie lantar lassi (les fulles cauen daurades) j.E7T`V jE4#6 jE,T 

Lassi és el nominatiu plural de lasse, dins l’oració fa de subjecte. 
 

I alda né alta (l’arbre era gran) `B `CmE 5~V `Cj1E 

Alda és el nominatiu singular d’alda, per tant realitza funció de subjecte. 
 
Acusatiu:  

Hiruvalye kwalme (trobaràs la mort) 9G7UyEj́R zEjt$ 



Kwalme és acusatiu amb funció de complement directe, però té la mateixa forma que si 
fos nominatiu.  
 

Ana i imbar Manweva (cap a la llar de Manwe) C̀5# `B `Bw#6 t#5nRyE 

Ana és la preposició que indica direcció; les preposicions, generalment han d’anar 

seguides d’un acusatiu (imbar, que, com tot acusatiu, té la mateixa forma que el 
nominatiu). Però sintàcticament la preposició i l’acusatiu formaran un complement 
circumstancial dins d’una oració.  
 
Instrumental: 

I karir kwettar ómainen (els que fan paraules amb veus) `B aE7T6 zR1;6 ~NtlE5$5 

Ómainen és l’instrumental plural d’óma. En una oració realitzaria la funció de 
complement circumstancial d’instrument.  
 

Laurie lantar lassi súrinen (daurades cauen les fulles al vent) j.E7T`V jE4#6 jE,T 8~M7T5$5 

Aquì tenim l’altra funció que pot realitzar un mot quan està en instrumental.  

Primer, però, analitzem la forma súrinen. El seu nominatiu és súre, “vent”. Podrìem creure 
que és l’instrumental plural perquè acaba amb -inen, però no és així: sent una paraula 
que acaba en -e (segona declinació), en principi abans de la desinència de cas hem de 
conservar la -e, però, com s’ha explicat anteriorment, quan tenim la penúltima vocal llarga 

fonèticament (súre) la -e es converteix en -i si l’accent tònic continua caient a la vocal 

llarga (súrinen té l’accent tònic a la -ú-). Distingirem el singular del plural perquè la -í- serà 

llarga fonèticament i serà també la síl·laba tònica: súrínen. 
Sintàcticament també presenta problemes, aquí realitza la funció de circumstancial causal-
locatiu. Aquest circumstancial s’ha d’expressar amb l’instrumental però té un caràcter 
més locatiu, ja que expressa el lloc de l’acció (al vent).  
De fet, tenim un cas, que encara no hem vist, que indica el lloc de l’acció, el locatiu. La 

diferència és que el causal-locatiu de l’instrumental té un cert matìs de causa: daurades 

cauen les fulles al vent; les fulles cauen al vent (lloc) però al mateix temps, cauen a causa del 
vent (causa). 
 
SISTEMA VERBAL: INTRODUCCIÓ 

Els verbs en quenya s’agrupen en dos grups segons el tipus de forma completa que 
presentin. 
La forma completa és la forma independent del verb (no l’infinitu): 

- Verbs primaris o elementals: aquells que acaben en consonant.  
- Verbs A (d’arrel A): aquells que acaben en -a (generalment en -ya, -ta). 

 
Per la construcció d’alguns temps verbals és important que sapiguem quina és la vocal 
principal del verb. Aquesta serà l’última vocal de l’arrel: 



- Verb primaris: la forma completa coincideix amb l’arrel. 

- Verbs A: l’arrel s’obté eliminant la a final. 
 

Verb primari: Kar-; arrel kar-; vocal principal a. 

Verb A: Lanta-; arrel lant-; vocal principal a (la primera). 
 
 
En quenya hi ha cinc temps verbals:  

- el Present, que majoritàriament s’ha de traduir per una acció contìnua en el 

present (jo estic estudiant quenya). 
- l’Aorist no s’usa exactament igual que en el grec clàssic, sinó que el farem servir 

per descriure veritats generals o bé també accions sense definició temporal (les 

vaques mengen herba). 

- el Passat, que expressa una acció en el passat ja sigui contínua o puntual (cantava, 

vaig cantar). 

- el Perfet, que és per una acció passada amb repercussió al present (ells han marxat). 

- el Futur és simplement com el nostre futur simple (ell marxarà). 
 
El verb, en quenya, no sempre porta desinències de persona. 
Si el subjecte és present a l’oració (amb un nom propi o un pronom) el verb només haurà 
de diferenciar el singular del plural: 
 

Lasse lantea (una fulla està caient) jE,R jE4$`C   

Aquí el nom lasse està en singular, per tant el verb no presenta cap modificació, aquí 
només porta la desinència de present. 
 

Lassi lantear (estan caient fulles) jE,T jE4$`C6   

Aquí el nom lassi està en plural, per tant al verb s’hi afegirà una -r després de les 
desinències del temps verbal (aquí és present).  
 
Ara bé, quan el subjecte no és present explìcitament en l’oració el verb sì que ha de tenir 
desinències personals, que s’afegeixen totes després de la forma singular del verb (sense la 
-r). Aquest apartat correspon als pronoms (vegeu unitat V). 
 

 

Història 

LA PRIMERA EDAT DEL SOL (I) 

En Fèanor havia arribat a la Terra Mitjana. 



Ell i els altres Nóldor van acampar al llac de Mithrim, i allà es produí la Segona Batalla de les 
Guerres de Beleríand: la Dàgor-nuin-Guíliath (“la Batalla sota els Estels” en sìndarin). Quan van 
haver derrotat els primers Orcs arribaren els altres Orcs que estaven atacant en Círdan, al sud, des 
de la primera batalla de Beleríand, van anar a atacar-los també. Però els Nóldor d’En Fèanor, 
acabats d’arribar de Vàlinor, encara mantenien la força que proporcionava la llum de l’Oest. 

Però En Fèanor volia encarar-se amb Mórgoth i va perseguir els Orcs i Bàlrogs que tornaven a 
Àngband. En Gòthmog, Senyor dels Bàlrogs, el ferí greument; i quan els set fills d’En Fèanor van 
agafar el seu pare i el portaven cap a les aigües d’Eithel Sìrion el més poderós dels Nóldor, En 

Feanáro, va morir; i com que el seu esperit era tan ardent, quan sortí del cos, aquest es consumí en 
cendres. 

A Mithrim els Nóldor van conèixer els Sìndar, però els fou molt difìcil d’entendre’s perquè les 
llengües s’havien distanciat molt des de l’últim cop que s’havien vist. A Belerìand tots els Elfs 
creien que els Nóldor havien estat enviats pels Vàlar per salvar-los de Mórgoth, i ignoraven, de 
moment, la veritat. 

Quan va morir En Fèanor i els Orcs ja havien patit moltes pèrdues, Mórgoth va voler acceptar la 
derrota als fills d’En Fèanor prometent-los un Silmaril dels que havia robat i pels quals els set fills 
havien fet el terrible jurament. En Maedhros va caure en la trampa de Mórgoth, va ser 
empresonat i penjat des de la torre més alta d’Àngband, el Thangoròdrim, fins que, segons va dir 
Mórgoth, els Nóldor se n’anessin de la Terra Mitjana.  

 

Va ser en aquests moment quan van arribar a la Terra Mitjana En Fingolfin i el seu seguici, que 
havien recorregut el terrible Helcaraxë. Va ser llavors quan la Lluna i el Sol van pujar al cel per 
primera vegada. 

 

Com van aparèixer la Lluna i el Sol? (apart) 

Quan Mórgoth va ferir els Dos Arbres de Vàlinor, Manwë va ordenar a Yavanna i a Nienna que 
tornessin a fer-los créixer; però amb tots els seus esforços només aconseguiren que el Telpèrion 
engendrés una gran flor d’argent i el Làurelin un fruit d’or. 

Yavanna els recollí, i llavors els arbres moriren del tot. Aulë va construir vaixells per la flor i el 
fruit i Varda els donà el poder de travessar els cels. Així doncs, decidiren il·luminar Arda, però 

aquesta vegada també la Terra Mitjana, que fins llavors només havia vist els estels, perquè es 
recordaven dels elfs Àvari i no havien abandonat del tot els Nóldor a l’Exili. 

La flor del Telpèrion fou anomenada Ísil la Fulguran i també Rana la Vel·leitosa. La condueix el 

maia Tìlion (servent d’Oromë) i fou la primera en pujar el cel: és la Lluna. 

El fruit del Làurelin va ser anomenat Anar el Foc Auri i també Vasa el Cor de Foc. El condueix la 
maia Arien (serventa de Vàna).  

 



Aquestes noves llums sorprengueren tant Mórgoth, que fins i tot intentà eliminar Tílion i la 
Lluna.  

Durant aquest temps els Vàlar protegiren les Terres de Vàlinor per prevenir els atacs de Mórgoth, 
i perquè els Nóldor no poguessin tornar a Aman. Aquest fet s’anomenà l’Ocultament de Vàlinor 

(Nurtale Valinóreva). 

Des de la pujada dels nous astres començaren els Anys del Sol, molt més breus que els Anys dels 
Dos Arbres (vegeu pàgina 22). Així, les llavors que Yavanna havia plantat a la Terra Mitjana quan 
els Vàlar vivien a l’illa d’Almaren, van créixer i aquelles regions van començar a bullir de vida.  

 

 

Amb la sortida del Sol, els Orcs que encara quedaven s’amagaren amb Mórgoth a Àngband. 

El seguici d’En Fingolfin, un cop a Mithrim es topà amb la casa d’En Fèanor, que els havia traït 
amb la crema dels vaixells d’Alqualondë. Però En Fingon, fill d’En Fingolfin, va decidir que els 
Nóldor havien de tornar a estar units i anà a alliberar En Maedhros del Thangoròdrim per 
demostrar-ho. Com a reconeixement En Maedhros deixà que en Fingolfin fos el Rei Suprem dels 
Nóldor. 

 

El Rei dels Sìndar, N’Elu Thìngol de Dòriath, en veure tants nouvinguts a la Terra Mitjana, 
decidí deixar entrar al Regne Protegit de Dòriath només els fills d’En Finarfin (que s’havia quedat 
a Aman i era rei del Nóldor a Tìrion), ja que la seva mare era N’Eärwen, filla de N’Olwë, el germà 
d’En Thìngol. 

De mica en mica els Nóldor s’anaren escampant per Belerìand: 

- Na Galàdriel, com a filla d’En Finarfin, vivia a Dòriath, junt amb Na Mèlian, la Maia, i 
d’ella aprengué molt. Na Galàdriel li explicà a la reina l’existència dels Silmarils però mai 
li havia explicat res del Jurament dels fills d’En Fèanor ni de la Matança d’Alqualondë, 
però Na Mèlian percebia alguna cosa i li ho comunicà a En Thíngol. 
De mica en mica els Síndar van començar a preguntar-se el perquè de l’arribada dels 
Nóldor a la Terra Mitjana i Mórgoth aprofità per utilitzar els seus espies per fer mal entre 
els Èldar. En Círdan fou el primer que va saber el que havien fet els Nóldor per arribar a 
Beleríand, i ho explicà a En Thíngol. 
Aquest renyà durament els fills d’En Finarfin per haver contradit els Vàlar i haver matat 
el poble del seu germà a Alqualondë. Però ells es defensaren parlant en contra els fills 
d’En Fèanor, els veritables culpables de la sang a Alqualondë i la Fatalitat de Mandos, i 
explicant que ells havien hagut de patir moltes desgràcies travessant el Helcaraxë. 
En Thìngol perdonà la casa d’En Finarfin i d’En Fingolfin, però a partir d’aquell moment 
(l’any 67) va prohibir radicalment que es tornés a parlar la llengua dels Nóldor, el quenya, 
a Beleríand. I així va ser, i els Nóldor adoptaren definitivament el síndarin per la parla 
quotidiana; només els grans senyors dels Nóldor parlaven el quenya entre ells. Malgrat 
tot, el quenya sempre fou utilitzat per les grans cròniques i els poemes dels Nóldor.  
 



“(...)Però escolteu les meves paraules! No vull tornar a sentir mai més la llengua d’aquells 
que mataren el meu parent a Alqualondë! I, mentre duri el meu domini, no es parlarà 
mai aquesta llengua obertament. Tots els Síndar acataran la meva ordre de no parlar ni 
escoltar la llengua dels Nóldor, I tots aquells que la parlin seran considerats fratricides i 
traïdors impenitents.” 

Quenta Silmarillion, XV  
 
 
 
 
 
 

- En Fínrod, fill d’En Finarfin, va poder observar les cavernes de Menegroth d’En Thìngol, 
i va decidir construir la seva pròpia fortalesa. Fou Nargòthrond, prop del riu Nàrog, i va 
disposar de l’ajuda dels Nans, que posaren un sobrenom a en Fínrod, Felagund, que en la 
seva llengua volia dir “excavador de coves”. Sempre va mantenir una forta amistat amb 
En Círdan, Senyor dels Elfs de les Costes (Fàlathrim). Era un dels quatre grans senyors 
dels Nóldor. 

- En Turgon, fill d’En Fingolfin, va començar a construir una ciutat a l’estil de la Tìrion 
d’Aman a una vall oculta, Túmladen. Després de molts anys ell i molts Nóldor, però 
molts més Síndar, van anar-hi a viure en secret i no en sortiren fins molt temps després. 
En Turgon anomenà la ciutat Ondolindë “la Roca de la Música de l’Aigua” en quenya, 
però sempre fou coneguda com Góndolin, en síndarin.  
La més bella de Góndolin fou sempre N’Ídril, la filla d’En Turgon, anomenada 
Celebrìndal (“peus d’or” en sìndarin). 

- En Fingolfin i En Fingon, l’un Rei Suprem dels Nóldor a l’Exili i l’altre fill d’aquest, 
governaven la regió de Hithlum, on també hi havia molts Síndar. 

- Els fills d’En Fèanor van establir-se a la regió de Dorthónion i la ciutadella de Maedhros, 
uns dels quatre grans senyors dels Nóldor, era sobre el turó de Himring, el Sempre Fred. 

 

L’any 60 (abans que Nargòthrond i Góndolin fossin construïdes) fou l’any de la Tercera Batalla 
de les Guerres de Beleríand: la Dàgor Àglareb (“la Batalla Gloriosa”), on els Elfs van imposar-se a 
l’atac de Mórgoth d’una manera tan aclaparadora que Mórgoth no decidì tornar a atacar quan ja 
havien passat quatre-cents anys; i mentrestant hi hagué la Llarga Pau, però els Elfs no van abaixar 
la guàrdia i sempre vigilaven Àngband al nord. 

Durant la Llarga Pau els Nóldor van establir-se en els diferents territoris de Beleríand (com ja hem 
vist) i fou durant aquesta època que els primers Homes van arribar a Belerìand des de l’est de la 
Terra Mitjana.  

 

Els Homes havien nascut just quan el Sol havia pujat al cel, a les regions més orientals de la Terra 
Mitjana. Eren els Fills Més Joves de L’Ilúvatar, anomenats Atani (“segon poble”), Hìldor (“els 
següents”), Apanónar (“nascuts després”), Engwar (“malaltissos”) i també Fìrimar (“mortals”). 



Els Homes que van arribar a Beleríand durant la Primera Edat i que van interactuar amistosament 

amb els Èldar, molt heroicament en alguns casos, foren anomenats Edain (plural d’ Adan, “home” 
-literalment “segon poble”- en síndarin) i van ser sempre els Homes més ben considerats.  

Al contrari que els Elfs, no van rebre la visita de cap Vala que els convidés a Vàlinor. 

 

Va ser En Fínrod Felagund, de Nargòthrond, el primer que es topà amb els Homes, a les 
Muntanyes Blaves; de seguida entrellaçaren una forta amistat i no trigaren gaire a poder-se 
entendre.  

El clan amb què havia topat En Fìnrod era el d’En Beör el Vell, un cabdill dels Homes. Però en 
els anys següents les Tres Cases dels Homes arribaren a Beleríand:  

- La casa d’En Beör,  
- Els Hàladin (la casa de Na Hàleth)  
- La casa d’En Màrach (més tard coneguda com la casa d’En Hàdor).  

Amb els anys de la Llarga Pau, els Edain (les Tres Cases del Homes) van anar relacionant-se amb 
els Èldar de Belerìand. Però van ser poc acceptats pels Laiquendi d’Ossìriand i En Thìngol no els 
permeté l’entrada a Dòriath.  

Després d’algunes generacions, la casa d’En Beör s’establì principalment al paìs de Ladros, a 
Dorthónion. La casa d’En Hàdor  va viure al senyoriu de Dor-lomin, a Hithlum i la casa de Na 
Hàleth al bosc de Brethil, just tocant a Dòriath. 

En general les relacions entre els Èldar i els Edain van ser d’una forta amistat i això enfurismà 
Mórgoth des del primer moment. 

Quan els primers Homes van morir, els Elfs s’adonaren de la curta vida que tenien els seus 
companys i veieren la mort d’esgotament, que ells no coneixien; i mai no van acabar d’entendre 
exactament el destí dels Homes després de la mort. 

 

Mentrestant a la ciutat secreta de Góndolin, N’Àredhel Ar-Fèinel, la Senyora Blanca dels Nóldor i 
germana d’En Turgon, se sentia tancada al Regnat Ocult i va marxar, a contracor d’En Turgon a 
veure els seus antics amics, els fills d’En Fèanor. Però de camì cap a Himlad es perdé en el bosc de 
Nan Èlmoth (on Na Mèlian havia encantat  En Thìngol) i va caure sota l’encantament de N’Êol, 
un elf Tèleri parent d’En Thìngol. Es van casar i van tenir un fill, Màeglin, “mirada punyent”, 
però N’Àredhel li posà, en el seu cor, un nom en quenya: Lómion, “fill del Crepuscle”, perquè al 
bosc no hi entrava mai la llum del Sol. 

Quan en Màeglin es va anar fent gran, N’Àredhel li explicava les històries dels Nóldor i la seva 
família, que vivia a Góndolin. De mica en mica va tornar a sentir el desig de ser a Góndolin amb 
En Turgon, però N’Eöl els prohibia sortir del bosc i menys relacionar-se amb els altres Nóldor, 
pels quals sentia molt d’odi. 



Però un dia de l’any 400, mare i fill es van escapar i van tornar a la ciutat de Góndolin, on 
Màeglin va jurar fidelitat al seu oncle, En Turgon i es va enamorar, en secret, de la seva cosina, 
N’Ídril. 

Eöl els havia seguit i un cop a Góndolin va intentar matar el seu fill, perquè no volia permetre 
que els Nóldor s’apoderessin d’en Màeglin, però N’Àredhel va rebre la fletxa enverinada i va 
morir. N’Eöl també fou mort, després que es decidìs en un judici. 

Així en Màeglin va esdevenir un dels prínceps més poderosos dels Nóldor de Góndolin. 

 

El 455 fou l’any que la Llarga Pau va arribar a la seva fi, quan ja havien passat sis generacions 
d’homes des dels primers que van posar els peus a Belerìand.  

Va ser Mórgoth qui va tornar a atacar: fou la Quarta Batalla de les Guerres de Beleríand, la 
Dàgor Bragollach (“la Batalla de la Flama Sobtada”). Mórgoth disposava d’Orcs, Balrogs i el 
primer drac, Glàurung.  

La majoria d’Elfs Grisos, Sìndar, que vivien escampats per Belerìand es refugiaren a Dòriath, a 
Ossìriand i també a Nargòthrond, el reialme d’En Fìnrod Felagund. 

Van morir-hi N’Aegnor i N’Àngrod, fills d’En Finarfin, i també molts Edain. Però es va demostrar 
que els Homes i Elfs estaven units perquè es van salvar els uns als altres; com en Bàrahir, home de 
la casa d’En Beör, que salvà En Fìnrod Felagund, i aquest, jurant-li una eterna amistat, li regalà el 
seu anell. 

De totes maneres, van morir-hi més Nóldor que mai, i En Fingolfin, Rei Suprem dels Nóldor va 
anar a l’encontre de Mórgoth: després d’un terrible duel En Fingolfin caigué mort i això entristì 
molt els Nóldor de l’Exili. 

A partir d’aquell moment el Rei dels Nóldor va ser En Fingon, el primogènit d’En Fingolfin. 

La batalla es va acabar, però, fins la fi de la Primera Edat, no hi va haver més pau a la Terra 
Mitjana. 

 

EXERCICIS 
 

1. Identifica el cas (nominatiu, acusatiu o instrumental), nombre (singular o plural) i 
declinació dels següents mots. Consulta el vocabulari. Després transcriu les paraules en 
tengwar.  
 
Erumínen 
Ilmar 
Nésinen 
Manari 
Fána 
Nésínen 



 
2. Analitza els substantius (cas , nombre i funció) i tradueix les frases següents. Transcriu la 

primera frase en tengwar. 
 
I lóte kene helle (ken- és un verb, tradueix-lo per: “veu”) 
 
 

Lindor vilir rámainen (vil- és un verb, tradueix-lo per: “volen”)   
 
 
Altariel líra lidoinen (lir- és un verb, tradueix-lo per: “està cantant”) 
 
 

Eleni sílar lírínen (sil- és un verb, tradueix-lo per “brillen”; compte amb la traducció de 
lírínen)  
 
 

I vende vantea morniénen (vanta- és un verb, tradueix-lo per “està caminant”) 
VOCABULARI:  
Altariel: Galàdriel (nom propi) 
Elen: estrella 
Erume: desert 
Fána: núvol 
Helle: cel 
Ilma: llum (de les estrelles) 
Lindo: ocell 
Líre: cançó 
Lóte: flor 
Manar: fat, destí 
Mornie: foscor 
Nése: juventut 
Ráma: ala 
Vende: donzella 
 

UNTAT 5 

Llengua 

PRONOMS PERSONALS 

L’estudi dels pronoms personals va molt lligat al dels verbs.  
Primerament cal destacar les principals diferències i semblances d’aquests pronoms amb 
els catalans: 

- Com podem observar a les taules tenim dues segones persones del singular, una 
reverencial i l’altre familiar, que equivaldrien als nostres “vostè” i “tu”. 



- També tenim dues primeres persones del plural, cosa que en català no passa. Una 
és anomenada exclusiva, i s’usa quan ens referim a nosaltres (jo i els que van amb 
mi) però no al “tu” o “vosaltres” amb qui es parla.  
L’altra és la inclusiva, que s’utilitza per referir-nos a nosaltres (jo / jo i els que van 
amb mi) i al “tu” o “vosaltres” amb qui es parla. 

 
Un cop sabem això hem d’observar que tenim pronoms personals afixos i pronoms 
personals independents. Els afixos s’afegeixen darrere del verb i els independents van sols, 
sense que importi la seva posició.  

- Afixos: tenen un nominatiu, equivalent a jo, vostè, tu, ell/ella, nosaltres, nosaltres, 
vosaltres i ells/elles. I tenen un acusatiu: em, el/la, et, el/la, ens, ens, us, els/les. 

- Independents: tenen un nominatiu, un acusatiu i un datiu (un cas que només 
apareix als pronoms) que només pot tenir forma independent i realitza funció de 
complement indirecte: em, li, et, li, ens, ens, us, els. 

 
 
Com ja s’ha explicat al tema dels verbs de la unitat IV i s’ha recordat en aquesta unitat, si 
el verb té un subjecte independent (com un nom propi o un pronom personal 
independent) no ha de tenir desinències de persona, només ha de diferenciar el plural 
(persones del plural) afegint una -r al singular.  
Ara bé, si el subjecte és algú ja esmentat o conegut (jo, tu, ell, ...) no és necessari posar un 
nom o pronom independent, per tant, s’afegiran els afixos darrere el verb: 

- Si només hem de substituir el subjecte (pronom afix nominatiu) afegirem la 
forma curta (-n, -l, -t, -s, ...). No és incorrecte afegir la forma llarga (-nye, -lye, -tye, -
rye, ...), però no és tan comú. 

- Si substituïm el subjecte i alhora un complement directe (acusatiu), afegirem la 
forma llarga pel subjecte seguida del pronom afix en acusatiu.  

 

Hiruvalle Valimar (trobareu Valimar) 9G7UyEj°R yEjTt#6 

El pronom -lle és de la segona persona del plural. Va enganxat a la forma singular del verb 
(sense la -r). 
 

Elme fírar (nosaltres morim) V̀jt$ e~B7E6 

El pronom independent elme és el subjecte, com que és plural (“nosaltres”) el verb sì que 

portarà la -r del plural (fírar). 
 

Hilyeantes (el segueixen) 9Gj´R̀ C4$8 

El pronom –nte és el subjecte (“ells”) i –s és el pronom en acusatiu de la tercera persona 

del singular, per tant és el complement directe (ells segueixen l’elf).  
 



Enkwantuvat i yulma nin (m’ompliràs la copa)  

`V5zE4&yE1 `B hÍUjt# 5%5 

El pronom –t és el subjecte, segona persona del singular en la forma curta del nominatiu. 

El pronom nin és el datiu de primera persona del singular  (“a mi”), per tant és 

complement indirecte (ompliràs la copa a mi). 
 

 

 

GENITIUS 

 

El quenya presenta dos tipus de genitius.  
El genitiu, en principi realitza la funció de complement del nom i es tradueix amb la 

preposició “de” (la noia de Lórien, la més brillant de les estrelles, el corn d’Oromë). 
Ara bé, hi ha dues maneres de construir el genitiu segons les característiques que veurem 
tot seguit: 

- Genitiu partitiu-derivatiu: aquest genitiu s’usa quan el complement del nom té 

un caràcter d’origen (la noia de Lórien, la noia és procedent de (o nascuda a) 

Lórien), d’antiga possessió (el corn d’Oromë, el corn ara pertany a algú altre, però 
era originàriament d’Oromë), o bé té un caràcter partitiu, és a dir que parlem 

d’una cosa inclosa en un grup més gran (la més brillant de les estrelles, parlem de 
l’estrella més brillant dintre de totes les estrelles). 

- Genitiu possessiu-adjectival: aquest és el genitiu més simple, que senyala el 

posseïdor actual o bé una qualitat del nom (el corn d’Oromë, el corn és actualment 

d’Oromë; arbre d’or, expressa una qualitat de l’arbre, que és d’or).  
 

 

 
1a declinació 

- Singular: 
a) Paraules que acaben el -a, -o: la -o del genitiu es posa al lloc d’aquestes dues 

vocals. 
b) Paraules que acaben en -u: la -o del genitiu es posa al darrere de la -u. 
c) Paraules que acaben en -ie: la -o del genitiu es posa al lloc de la -e.  

- Plural: afegeixen -ron. 
 
2a declinació 

- Singular: 

a) Paraules que acaben en -e: afegeixen la -o després de la -e (lóte no canvia la -e per -i 

ja que al afegir la -o l’accent tònic no cau sobre lóte sinó sobre lóteo; vegeu 
l’explicació d’aquests casos en l’instrumental, pàgina 61). 

b) Paraules en consonant: afegeixen la -o immediatament després.  



- Plural: 
a) Paraules que acaben en -e: la -e cau i s’afegeix -ion. 
b) Paraules en consonant: s’afegeix -ion. 

 
(Genitiu possessiu-adjectival) 
 
1a declinació 

- Singular: afegeixen -va. 

- Plural: en les paraules acabades en -ie, trobem que en el plural s’ha assimilat el 
conjunt de vocals verieiva a veríva; una í fonèticament llarga. Això passa sempre 
que la desinència comenci amb una -i (-iva).  

2a declinació:  
- Singular: 

a) Paraules que acaben en -e: afegeixen -va. Veiem com lóte ha canviat la -e per -
i, perquè amb la desinència -va l’accent tònic continua caient a la vocal 
fonèticament llarga (lótiva). 

b) Paraules en consonant: en comptes de -va, afegeixen -wa. 
- Plural: 

a) Paraules que acaben en -e: la -e cau i s’afegeix -iva. 
b) Paraules en consonant: s’afegeix -iva. 
 

 
EXEMPLES: 
 
Genitiu partitiu-derivatiu: 
 

-Vendi Lórieno (donzelles de Lórien) nR2% j~N7T̀ V5^ 

Lórien forma el genitiu p.d. afegint una -o. 

-I róma Oromeo (el corn d’Oromë) `B 7~Nt# `N7Yt$`N 

Orome també afegeix una -o. 

-Elenion ankalima (la més brillant de les estrelles) `VjR5%̀ N5 `C5aEjTt# 

Elen afegeix -ion per fer el genitiu p.d. plural. 
Genitiu possessiu-adjectival: 
 

-I róma Oroméva (el corn d’Oromë) `B 7~Nt# `N7Yt~VyE 

Orome afegeix -va. 
 

-Vilwarin nénwa (papallona d’aigua) nTjnE7T5 5~V5nE 

Nén, com que acaba en consonant, en comptes de -va afegeix -wa. 



 

SISTEMA VERBAL 

En aquesta unitat veurem dos temps verbals, el present i l’aorist. 
Present 
Com ja hem vist en la unitat anterior el present normalment es tradueix per una acció 
contìnua en el present (“estar” + gerundi), tot i aixì, moltes vegades s’ha de traduir com 
un present simple perquè en català no és gaire freqüent aquesta forma. 
Segons el tipus de verbs que siguin formaran el present d’una manera o d’una altra: 

- Verbs primaris: afegeixen  una -a i allarguen (posarem un accent) la vocal 
principal: 

Kar- (fer) serà kára en singular i kárar en plural. Mel- (estimar) serà méla en singular 

i mélar en plural. 
Cal recordar que quan el subjecte és present a l’oració el verb només cal que 
concordi amb ell en número, singular o plural (afegint una -r). 

- Verbs A: per formar el present eliminem la -a final i afegim -ea a l’arrel, sense 
allargar la vocal principal.  

Lanta- (caure) serà lantea en singular i lantear en plural. Kalya- (il·luminar) serà 

kalyea en singular i kalyear en plural.  
 

Aran máta (el rei està menjant) C̀7E5 t~C1E 

El verb és mat- (menjar), per tant és primari. Per fer el present ha d’allargar la vocal 

principal i afegir una -a: máta.  
 

Mélanyet (t’estimo) t~VjE5Ì$1  

El verb és mel- (estimar) i és primari. Fa el present allargant la vocal principal i afegint -a: 

méla. El sufix -nyet són els pronoms que indiquen que el subjecte és “jo” i el complement 
directe “tu”.  

Aquí no traduïm un present continu perquè en català és una expressió inexistent (t’estic 

estimant). 
 

Lassi lantear (estan caient fulles) jE,T jE4$`C6  

El verb lanta- (caure) és un verb A. Per fer el present hem tret la -a i hem afegit -ea. La -r 
final és pel plural, ja que el subjecte són “fulles” i no “fulla”. 

 
Aorist 
L’aorist descriu veritats generals i expressions que no tenen definició temporal: accions 
sense duració determinada.  

Les vaques mengen herba: aquesta oració podria ser una veritat general, ja que l’aliment de 
les vaques sempre és l’herba.  



Indefinició temporal: també podrìem estar parlant d’unes vaques determinades. Dient 
aquesta frase les vaques podrien estar menjant herba ara i no sabrìem si s’hi estarien fins 
demà o bé podríem voler dir que mengen herba cada dia.  
 
Per la formació de l’aorist també hem de tenir en compte les dos classes de verbs que 
existeixen: 

- Verbs primaris: afegeixen una -e a l’arrel. Tot i això, aquesta -e es convertirà en -i 
quan el verb porti més desinències (la -r del plural o bé els pronoms). 

Kar- (fer) serà kare en singular i karir en plural. Mel- (estimar) serà mele en singular i 

melir en plural. 
- Verbs A: l’aorist és igual que la seva forma completa. 

Lanta- (caure) serà lanta en singular i lantar en plural. Kalya- (il·luminar) serà kalya 

en singular i kalyar en plural.  
 

Laurie lantar lassi (daurades cauen les fulles) j.E7T`V jE4#6 jE, 

Aquesta oració no voldrà dir que unes fulles estan caient sinó que les fulles (d’algun lloc 
determinat) cauen; segurament durant la tardor, per tant cauen contínuament. Per tant 
aquí trobem que el temps està molt poc definit, per això s’expressa amb aorist.  
 

I karir kwettar ómainen (els que fan paraules amb veus) B̀ aE7T6 zR1;6 ~NtlE5$5 

Clarament es refereix als elfs. L’oració expressa una veritat general: tan abans, ara com 
després, els elfs fan paraules amb la veu, per tant el verb s’ha posat en aorist.  
 

 

Història 

Per entendre molts dels esdeveniments que acabaren amb la Primera Edat del Sol, cal que ara 
expliquem, molt resumidament, una de les històries més commovedores d’aquesta etapa: la d’En 
Beren i Na Lúthien. 

Com hem vist, després de la quarta batalla, la Dàgor Bragollach, a la Terra Mitjana els Orcs 
continuaren atacant en diversos punts de Beleríand.  

Beren era un home, un proscrit al qual havien matat tota la seva famìlia. Era el fill d’En Bàrahir 
(de la casa d’En Beör), que havia salvat, cinc anys enrere, En Fìnrod Felagund de Nargòthrond. 

Després de quatre anys vagarejant pels boscos de Dorthónion, escapant-se dels Orcs, En Beren va 
arribar a les fronteres de Dòriath, on mai cap mortal havia entrat encara; i va poder travessar les 
proteccions del Cinturó de Na Mèlian, ja que arrossegava el pes d’un gran destì.  

Als boscos de Nèldoreth va veure per primer cop la filla del Rei Thíngol i Na Mèlian la Maia, 
Lúthien i de seguida se n’enamorà. Molts dies l’observava quan ella ballava pel bosc, fins que, 
finalment, la va cridar: “Tinúviel!”, el nom que ell li havia posat i significava, en sìndarin, “filla 



del crepuscle”, un nom poètic pel rossinyol. I en aquell moment entre ells va sorgir un amor que 
perduraria per sempre.  

Quan En Thìngol s’assabentà que en el seu reialme hi havia un mortal que desitjava la seva filla 
féu cridar Na Lúthien i En Beren. Davant el rei, En Beren demanà la mà de Na Lúthien, i En 
Thíngol ho va trobar tan poc respectuós que li encomanà una missió impossible en la qual estava 
segur que moriria: robar un dels Silmarils de la corona de Mórgoth i portar-li; si ho aconseguia 
podria casar-se amb Na Lúthien. Però En Beren digué: 

 

“A baix preu venen llurs filles els reis dels Elfs; a canvi de gemmes i peces d’artesania. Però si 
aquesta és la vostra voluntat, Thíngol, així serà fet. I, quan tornem a trobar-nos, la meva mà durà 
un Silmaril de la Corona de Ferro; perquè no és la darrera vegada que veieu En Beren, fill d’en 
Bàrahir.” 

 

Aixì doncs, emprengué camì, però abans d’anar a Àngband, la fortalesa de Mórgoth al nord, va 
entrar al reialme de Nargòthrond d’En Fìnrod Felagund. 

Els elfs del reialme el van atendre bé en veure que portava l’anell d’En Fìnrod (que havia regalat a 
en Bàrahir, el seu pare). En Beren va explicar-li la missió que li havien encomanat i va demanar-li 
ajuda, i En Fínrod va decidir anar amb ell a buscar el Silmaril; però amb això es va guanyar 
l’enemistat d’En Cèlegorm i En Curufin, dos fills d’En Fèanor que vivien a Nargòthrond després 
de la Dàgor Bragollach, ja que van reivindicar-se com únics amos dels Silmarils. 

D’aquesta manera, En Fìnrod va deixar Nargòthrond en un ambient molt tens, i com a rei va 
deixar N’Oròdreth, el seu nebot. 

Quan En Beren i En Fínrod estaven travessant l’estret pas entre les Èred Wethrin i Taur-nu-Fuin 
van ser capturats pel servent maia més poderós de Mórgoth, Sàuron. Van passar molt de temps 
tancats a les seves masmorres. 

 

Quan En Beren va ser segrestat, Na Lúthien va sentir-ho en el seu cor i amb l’ajuda de la seva 
mare, Na Mèlian, va descobrir on era En Beren. Llavors va escapar-se de Dòriath, però pel camí va 
topar-se amb En Cèlegorm i En Curufin, els fills d’En Fèanor, que eren de caça amb el Huan, el 
gos llop dels Vàlar, que havien regalat a en Cèlegorm temps enrere. Na Lúthien els va explicar que 
anava a rescatar En Beren, i com que ells sabien que l’home era amb En Fìnrod, i volien que el rei 
de Nargòthrond morís, van retenir a la força Na Lúthien.  

Però el Huan, que sentia pena per la filla d’En Thìngol, va alliberar-la, i junts van arribar a la 
fortalesa de Sàuron, on hi havia En Beren i En Fínrod.  

Amb la força del Huan van aconseguir que en Sàuron marxés malferit i van alliberar només En 
Beren, perquè En Fínrod Felagund havia mort a les urpes d’un llop de la fortalesa d’en Sàuron. 

 



Amb l’enginy de Na Lúthien, ella i En Beren van adoptar formes de les bèsties de Mórgoth per 
passar inadvertits, i finalment van arribar a la Porta d’Àngband, que era custodiada pel llop de 
Mórgoth, el Càrcharoth; però Na Lúthien va adormir-lo amb un encanteri i van poder entrar a la 
sala del tron de Mórgoth. Davant del Senyor Fosc Na Lúthien van entonar una melodia que va 
adormir tot ésser de la fortalesa.  

Llavors En Beren va extreure un dels Silmarils de la Corona de Ferro, i aquesta és, sens dubte, la 
gesta més gran que mai ha realitzat un Home o un Elf. 

En aquell moment, la cobdìcia s’apoderà d’En Beren i va decidir arrencar els altres dos Silmarils, 
tot i que el destí els havia reservat un altre final. Però el ganivet es trencà i va ferir la galta de 
Mórgoth, que es va despertar. En Beren i Na Lúthien van fugir corrents, i a la porta En Beren 
lluità contra el Càrcharoth, que li va mossegar la mà on guardava el Silmaril.  

Finalment, les àguiles de Manwë van rescatar-los i els van dur a Dòriath. 

 

Un cop allà, En Beren va dir davant d’En Thìngol que ell havia complert el seu jurament, perquè 
tenia a la mà un dels Silmarils, malgrat tot, a les entranyes del Càrcharoth. 

Llavors En Thíngol comprengué que l’amor entre En Beren i Na Lúthien no tenia lìmits i va 
donar la mà de la seva filla al mortal. 

Mentrestant arribaren notícies que el Càrcharoth havia entrat a Dòriath, embogit perquè el 
Silmaril el cremava per dins. I En Thíngol, En Beren, i el gos dels Vàlar, el Huan, van anar a 
l’encontre del llop de Mórgoth. Hi va haver una gran lluita, on el Huan i el Càrcharoth van 
morir; de les entranyes del llop van treure el Silmaril i així En Beren va poder entregar-li a En 
Thíngol. 

Però En Beren estava ferit de mort i el seu esperit abandonà el món.  

Durant la mateixa primavera, Na Lúthien es consumí de pena i també va morir. Però aquí no 
acaba la història d’En Beren i Na Lúthien, perquè quan ella va arribar als palaus de Mandos, 
davant el Vala, va cantar la cançó més trista que ha sentit mai el món, i Mandos s’apiadà d’ella i 
va aconseguir fer tornar a la vida els dos amants, però abans Na Lúthien havia decidit compartir el 
Destì dels Homes i esdevenir mortal, per poder compartir el mateix final d’En Beren.  

Va ser l’any 469, cinc anys després que es coneguessin, que En Beren i Na Lúthien van tornar a la 
Terra Mitjana i van viure a Tol Galen, a Ossíriand, on van tenir un fill, Dior. 

Van morir, finalment, l’any 503, trenta-un anys després de la batalla que explicarem tot seguit. 

 

 

Va ser l’any 472 quan va esclatar la Cinquena Batalla de les Guerres de Beleríand, la Nirnaeth 
Arnoediad (la batalla de “les Llàgrimes Incomptables”). El principal dirigent fou En Maedhros, 
que havia creat la Unió d’En Maedhros, que pretenia derrotar Àngband i recuperar els Silmarils, 
inspirat en les gestes d’En Beren i Na Lúthien. 



La majoria dels Elfs, Homes i Nans participaren en la batalla, amb l’excepció dels de 
Nargòthrond, que estaven enfadats amb els fills d’En Fèanor, i poc ajut reberen dels elfs de 
Dòriath. 

En Turgon de Góndolin, la ciutat secreta, va sortir per primer cop del seu regne per lluitar a la 
batalla.  

En un principi la Unió d’En Maedhros va aconseguir derrotar quasi tots els Orcs, però fou 
Mórgoth qui finalment s’imposà i acabà amb la vida d’En Fingon, el Rei Suprem dels Nóldor.  

En Turgon, veient que tot Belerìand queia en mans de l’enemic, va tornar a Góndolin, que va ser 
l’únic territori lliure de Mórgoth, i ell va ser, per dret, el Rei Suprem dels Nóldor a l’Exili. 

 

Dos dels herois humans de la batalla foren uns germans: en Huor i en Hurin, de la casa d’En 
Hàdor. El primer hi va morir, però tenia un fill, en Tuor, que més tard tornarem a anomenar. El 
segon, en Hurin, va ser capturat per Mórgoth, i sobre ell i la seva família van caure les 
malediccions del Senyor Fosc. La seva història, i sobretot la dels seus fills, en Turin i na Níenor, 
s’explica al relat anomenat Narn i Chîn Húrin, la “història dels fills d’en Hurin”, i és un dels 
episodis més tristos de la història de la Terra Mitjana, però aquí només explicarem les 
repercussions de la seva història en els fets que acabaren amb Nargòthrond i Dòriath.  

En Turin, després d’unes aventures molt perilloses, acabà a Nargòthrond, des d’on va ajudar a 
combatre Mórgoth i va guanyar-se molta nomenada al reialme de N’Oròdreth.  

Però finalment, Mórgoth va enviar el pare dels dracs, el Glàurung, que va arrasar tot 
Nargòthrond, i N’Oròdreth va morir. 

Cinc anys després, quan en Turin i na Níenor ja havien mort per culpa dels encantaments del 
Glàurung, en Hurin va ser alliberat d’Àngband i va anar a recuperar el tresor de l’abandonada 
Nargòthrond.  

En Hurin va arribar a Dòriath, on va entregar el tresor a En Thíngol. Entre les joies es trobava 
una de les obres més preuades dels Nans, el Nauglamír, el Collaret dels Nans.  

 

En Thíngol va encomanar als Nans de Nogrod que encastessin el Silmaril que posseïa al Collaret. 
Els Nans, treballant a Menegroth, aixì ho feren; però en acabar, l’any 503, van desitjar quedar-se 
amb les dues joies i això va provocar una gran discussió amb En Thíngol, que va acabar mort a 
mans dels Nans. Aquests van escapar-se de Dòriath, però els Elfs van perseguir-los i matar-los, i 
van recuperar el Silmaril, que l’entregaren a Na Mèlian.  

Na Mèlian la Maia va copsar que la mort de N’Elu Thìngol (que havia estat N’Elwë Singollo, 
senyor dels Tèleri) era un presagi, i va decidir abandonar la Terra Mitjana i la seva forma èlfica per 
tornar a Vàlinor. Així, el Cinturó de Na Mèlian caigué i Dòriath quedà oberta als enemics. 

Primer arribaren els Nans de Nogrod, amb ganes de venjança, i a Menegroth es lliurà una 
devastadora batalla, que enemistà per sempre més la raça dels Elfs i dels Nans. 



A Ossíriand, on encara vivien En Beren i Na Lúthien, aquestes notícies arribaren, i En Beren anà 
a trobar-se amb els Nans, que ja feien camí cap a les Muntanyes Blaves. Allà es lliurà la Batalla de 
Sarn Athrad, entre En Beren amb els Elfs Verds d’Ossìriand i els Nans. El Collaret i el Silmarils 
van ser recuperats per En Beren. 

En Dior, el fill d’En Beren i Na Lúthien, estava casat amb Na Nìmloth, i va decidir anar a viure a 
Menegroth, ja que era l’Hereu d’En Thìngol. El mateix any, un senyor dels Laiquendi d’Ossìriand 
va arribar a Menegroth i va entregar el Silmaril a En Dior: En Beren i Na Lúthien havien mort. 

A Dòriath En Dior es col·locà el Nauglamír amb el Silmaril encastat al coll, mostrant el seu poder 
com a fill de tres llinatges: els Edain (fill d’En Beren), els Èldar (fill de Na Lúthien) i els Màiar (nét 
de Na Mèlian).  

 

Però el Jurament dels fills d’En Fèanor bullia més que mai en els seus cors i van assaltar Dòriath 
per recuperar el Silmaril del seu pare. I aquesta fou la Segona Matança entre Germans (la 
primera va ser la d’Alqualondë), on moriren En Dior, En Cèlegorm, En Curufin i En Carànthir. 
Els dos fills d’En Dior van ser abandonats al bosc, on van morir. 

Tanmateix, una petita host dels Sìndar de Dòriath van poder escapar amb la filla d’En Dior, 
N’Èlwing i el Silmaril. 

Així va ser com Dòriath fou destruït. 

 

EXERCICIS 

1. Identifica el temps verbal d’aquestes oracions (el verb està remarcat) i tradueix-les. 
 
I eldar lirir 
 
Feanáro ar Makalaure vantear kollainen 
 
Varda varya eleni 
 
Inye méla se  
 
I nauko máta koimasi 
 

2. Tradueix aquestes frases al quenya tenint en compte quin genitiu has de posar en cada 
cas. Trobaràs les paraules al vocabulari. 
 
La copa de Na Galàdriel 
 
El malvat dels Ainur 
 
El senyor de Valimar 



 
Gota d’aigua 
 
Papallones dels bosc (que vénen del bosc) 
 

3. Completa els verbs amb el pronom indicat i escriu les oracions en tengwar. Tingues en 
compte que són quasi les mateixes oracions de l’exercici 1.  
 

Liri_ (Eldar - subjecte) 
 

Varya__ (Varda – subjecte / Eleni – complement directe) 
 

Méla__ (Inye – subjecte / Se – complement directe) 
 
 
 
VOCABULARI (els pronoms no surten al vocabulari) 
Ainu: Ainu (plural Ainur) 
Altariel: Galàdriel 
*Ar: i (recorda, és la conjunció copulativa i) 
Elda: elf 
Elen: estrella 
Feanáro: Fèanor  
Heru: senyor 

Koimas: lembas (lembas és síndarin i és el nom més comú; eren galetes de farina torrada 
que proporcionaven energia per tot un dia de viatge) 
Kolla: capa 
Limba: gota 
Lir-: cantar 
Makalaure: Màglor 
Mat-: menjar 
Mel-: estimar 
Nauko: nan 
Nén: aigua 
Taure: bosc 
Valimar: Valimar 
Vanta-: caminar 
Varda: Varda 
Varya-: protegir 
Vilwarin: papallona 
Yulma: copa 

 

 

 



UNITAT 6 

Llengua 

Sistema verbal 
 
En aquesta unitat veurem els temps verbals de passat i de perfet. 
 
Passat 
El passat equival al nostre pretèrit imperfet (cantava) o pel passat simple o perifràstic 

(cantí/vaig cantar).  
Pel que fa a la seva formació hem de distingir entre els verbs A i els verbs primaris: 

- Verbs A: afegeixen -ne a la forma completa del verb.  

Lanta- (caure) serà lantane en singular i lantaner en plural. Kalya- (il·luminar) serà 

kalyane en singular i kalyaner en plural. 
- Verbs primaris: sempre que l’arrel acabi en les consonants -m, -n i -r el passat es 

formarà afegint simplement -ne. 

Kar- (fer) serà karne en singular i karner en plural. 
Ara bé, tenim dos casos especials: 

o Quan acaben en -l: la l es duplica i s’afegeix només una -e.  

Sil- (brillar) serà sille en singular i siller en plural.  

o Infix nasal: el fenomen de l’infix nasal (n o m) es produeix quan l’arrel del 
verb acaba en:   

-t, mat- tindrà una n abans de la t i afegirà una -e al final. 

Mat- (menjar) serà mante en singular i manter en plural. 

-k, tak- tindrà una n abans de la k i afegirà una -e al final. 

  Tak- (lligar) serà tanke en singular i tanker en plural. 

    -p, top- tindrà una m abans de la p i afegirà una -e al final. 

  Top- (cobrir) serà tompe en singular i tomper en plural. 
 

Tulkas ortane kwári (Tulkas va aixecar els punys) 1UjaE8 `N61E5$ z~C7T 

El verb orta- (aixecar) és un verb A i afegeix -ne per fer el passat. 
 

Villet (volaven -ells-) nTj°F1 

El verb vil- (volar) és un verb primari acabat en l, per tant formarà el passat amb la forma 

ville. La -t és el pronom personal de la 3a persona del plural (ells) en nominatiu (perquè és 
el subjecte) 
 

Támpen súre (vaig aturar el vent) 1~Cr$5 8~M7R 



El verb táp- (aturar) és un verb primari acabat en p, per tant patirà el fenomen de l’infix 

nasal, col·locant una m  abans de la p. La –n final és el pronom personal de la 1a persona 
del singular (jo) en nominatiu.  
 
Perfet 
 

El perfet es tradueix pel pretèrit perfet compost del català (he cantat). Té una repercussió 
al present.  
La desinència normal del perfet és -ie, tot i que es produeix algun fenomen més: 

- Verbs primaris: aquests verbs afegeixen -ie al l’arrel però tenen un augment al 

principi. Aquest augment és la duplicació de la vocal principal (mat-) al principi 

del mot, que a la vegada produeix l’allargament de la vocal principal (amátie). 

Kar- (fer) serà akárie en singular i akárier en plural. Mel- (estimar) serà emélie en 

singular i emélier en plural. 
- Verbs A: aquests verbs també afegeixen -ie, fent desaparèixer la -a o -ya finals.  

També tenen augment però no allarguen la vocal principal. 

Lanta- (caure) serà alantie en singular i alantier en plural. Kalya- (il·luminar) serà 

akalie en singular i akalier en plural. 
 
Cal tenir en compte que quan un verb comença en vocal no hi haurà augment: 

Anta- (donar) serà antie en singular i antier en plural. 
 

Varda itintie eleni (Varda ha encès les estrelles) yEuE `B1T4%`V `VjR5% 

El verb és tinta-, trobem l’augment i perquè és la vocal principal i la desinència -ie.  
 

Utúvienyes (Ho he trobat) `M1~MyT̀ V5Ì$8 

El verb és tuv-, trobem l’augment u i l’allargament de la vocal principal (perquè és un verb 
primari). També tenim la desinència pròpia del perfet -ie. 
Enganxats al verb trobem els pronoms -nye (1a p. singular en nominatiu) i -s (3a singular 
en acusatiu -complement directe-) 
 

Apakenien i ambar len (T’he predit el destí) `CqEaR5%`V5 `B `Cw#6 jR5 

El verb és aparken-, com que comença en vocal no té augment però té la desinència de 
perfet –ie. La –n és el pronom personal de la 1a p. singular en nominatiu (“jo” – subjecte) 

Len és el pronom personal de la 2a p. singular en datiu (“a tu” – complement indirecte). 
 
 
ADJECTIUS 
Els adjectius, com en totes les llengües, serveixen per complementar el substantiu que 
acompanyen. En quenya, al contrari del llatí o el grec, no es declinen en els casos que ja 



coneixem. Com que els substantius en quenya no tenen gènere, l’adjectiu només haurà 
de concordar amb el nom en nombre (singular o plural). La formació del plural no és del 
tot igual que en els substantius:  

- Adjectius acabats en –a: canvien la –a per una –e. 
- Adjectius acabats en –e: canvien la –e per una –i. 
- Adjectius acabats en –ea: canvien –ea per –ie. 
- Ajectius acabats en consonant: afegeixen una –i. 

 

Yulma kumna (La copa buida) hÍUjt# aUt5# 

Yulmar kumne (Les copes buides) hÍUjt#6 aUt5R 

 

Nén endea earo (Aigua del mar central) 5~V5 `V2$`C `V`C7Y  

Nén endie earion (Aigua dels mars centrals) 5~V5 `V2%`V `V`C7T̀ N5  

Com podem veure, ear (mar) està en genitiu partitiu-derivatiu, però l’adjectiu que 
l’acompanya és igual que si acompanyés un nominatiu. De fet, en el primer 

exemple podrìem dir que l’adjectiu endea acompanya a nén (aigua), ja que 

concerten en nombre i normalment els nominatius (nén) porten els adjectius 
darrere.  
 

 
 
SISTEMA NOMINAL 
En aquesta unitat acabarem l’estudi dels casos en quenya. Aquests tres casos són els que, 
majoritàriament, indiquen el lloc de l’acció (complements circumstancials); són l’al·latiu, 
el locatiu i l’ablatiu. 
 

- Al·latiu: aquest cas s’usa per indicar la direcció del moviment i es tradueix amb 

les preposicions “a”, “cap a” (vaig cap a la Terra Mitjana). 
També pot fer de complement indirecte, que en català portarà les preposicions “a” 

o “per a” (va donar els regals als caminants). 
- Locatiu: aquest cas l’usem per indicar el lloc estàtic de l’acció o el moment 

temporal (els Vàlar seuen en trons). 
Té alguna altra funció que no veurem en aquest curs. 

- Ablatiu: s’utilitza per expressar procedència, “de”, “des de” (vinc de Vàlimar). 
 
Al·latiu 
1a declinació: 
Sense canviar cap part de la paraula s’afegeix -nna en singular i -nnar en plural. 
 
2a declinació: 



 Paraules que acaben en -e:  afegeixen les desinències del cas sense problemes. Cal 

recordar que en el singular de lóte la e no ha canviat a i (com ja s’ha vist que passava en 

alguns casos) perquè a l’afegir -nna l’accent tònic ha canviat a lótenna. 

 Recordem que quan l’accent no cau sobre la vocal llarga (lóte) la e no canvia per i. 
 
 Paraules que acaben en consonant: primer cal recordar que les paraules en 
consonant afegiran sempre una -e d’enllaç en el singular i una -i en el plural, que alguns 
cops donarà una contracció (i la -e o -i no seran visibles) i alguns cops quedarà amb la -e/-i 
i la desinència pròpia del cas.  
 
Com ja sabem, molt sovint les paraules acabades en consonant presenten contraccions de 
les quals no n’explicarem la mecànica.  
 
Locatiu  
Cal aplicar les mateixes explicacions de l’al·latiu, tenint en compte que les desinències 
són diferents.  
 
Ablatiu 
També hem de seguit les explicacions de l’al·latiu, amb les desinències de l’ablatiu. 
 
Exemples 
Al·latiu: 
-Endórenna lelyean (estic anant cap a la Terra Mitjana) V̀2~N7R5;E jRj´R̀ C5 

El substantiu “Terra Mitjana” és endóre, per tant, l’al·latiu el forma afegint -nna.  

El verb és lelya- (anar), per fer el present hem hagut d’acabar-lo amb -ea. La n final és el 
pronom de primera persona del singular en nominatiu. 
 

-Annar ránenna antanes (va donar regals als caminants) `C5;E6 7~C5$5;E `C4#5$8 

El substantiu és ránen, com que acaba en consonant, al afegir la desinència -nna darrere 

de la e hi ha hagut contraccions: ránen·e·nna - ránenna. 

El verb és anta- (donar), com es pot veure, està en passat (antane); com que l’oració no té 

un subjecte explícit, trobem el pronom de tercera del singular en nominatiu (antanes). 
 

-Káranyes Melyannanna (ho faig per a Mèlian) (ho estic fent) a~C7E5Ì$8 t$j´E5;E5;E 

El nom de Mèlian (síndarin) en quenya era Melyanna; en al·latiu singular hem d’afegir-hi  

-nna, per tant queda Melyannanna. Aquì, l’al·latiu fa de complement indirecte. 

Cal comentar el verb káranyes pels pronoms que conté. Ve de l’arrel kar- (fer) i està en 

present kára (allargant la vocal principal). El subjecte de l’oració és “jo”, present en el 
pronom -nye; és la forma llarga del pronom en nominatiu perquè darrere ve un altre 
pronom: -s, l’acusatiu del pronom de tercera persona del singular (haurìem pogut traduir 



el faig per a Mèlian, però hem d’adequar la traducció a la substitució correcte per pronoms 
febles del català). 
  
Locatiu: 
-Valar harir mahalmassen (els Vàlar seuen en trons) yEjE6 9D7T6 t#dEjt#,R5 

Mahalma és el substantiu; per convertir-lo en locatiu plural hem hagut d’afegir-hi la 
desinència -ssen. 

El verb és har-, per tant és primari. Està en aorist (hare) i en plural (perquè el subjecte és 

plural), aixì doncs hem d’afegir la -r típica del plural i canviar la e per i. 
 

-Miste lantea nésse (la pluja està caient a l’aigua) t%81R jE4$`C 5~V,R 

El substantiu “aigua” és nén; com que acaba en consonant, en aquest cas, s’ha produït una 

contracció: nén·e·sse -  nésse (com en les taules s’ha vist elen·e·sse - elesse). En la traducció 
hem posat “a l’aigua”, però també podrìem posar “sobre l’aigua”. 
Pel que fa al verb, sent un present s’ha de traduir amb “estar” + gerundi, però en aquest 
cas, en català, pot quedar millor “cau”.  
 
Ablatiu: 
-Utúlien Valimarello (he vingut des de Vàlimar) `M1~MjT`V5 yEjTt#7Rj°Y 

Valimar és el substantiu. Com tot nom acabat en consonant afegeix e i seguidament la 
desinència -llo pròpia de l’ablatiu. 

El verb és tul- i és perfet, per tant té l’augment a principi de paraula (la vocal principal 

repetida), allargament a la vocal principal (utúlien) i la desinència pròpia del perfet, -ie. 
La -n final és el pronom afix de primera persona del singular en nominatiu. 

 

ACTIVITATS 

1. Tradueix les següents oracions del català al quenya. 
 
He escrit un conte (el subjecte l’has de mostrar amb un pronom afix) 
 
 
Tu vas menjar àguiles daurades 
 
 
Les papallones volaven cap a casa  
 
 
Ell ha trencat l’arc a l’elf alt 
 
 



Ell va trencar l’arc de l’elf alt (compte amb la formació del passat del verb “trencar”) 
 
 

2. Analitza i tradueix les següents oracions (vigila amb els pronoms afixos!). 
 
I Níri hellello nórenna lantaner  
 
 
Elwe Singollo vákwentes  
 
 
Vendi vanime Lórieno ilírier lómesse  
 
 
Termarnet Valariandesse 
 
 

3. Troba l’error als següents sintagmes (adjectiu i substantiu) i reescriu-los fent que la 
concordança sigui correcta. Escriu-los, també, en tengwar.  

 
Kwalin lindor 
 
 
Laurie rie 
 
 
Nulde linde 
 
 
Telemne vingil 
 
 

 
 
  

 
VOCABULARI: 
Elda: elf 
Helle: cel 
Kar: casa 
Kú: arc 
Kwalin: mort 
Lanta-: caure 
Laurea: daurat 
Linde: melodia 
Lindo: ocell 



Lir-: cantar 
Lóme: nit 
Lórien: Lórien Mat-: menjar 
Níre: llàgrima 
Nóre: terra 
Nulda: secret 
Nyarna: conte 
Rak-: trencar 
Rie: corona 
Sorne: àguila 
Tára: alt 
Tek-: escriure 
Telemna: de plata 
Termar-: romandre 
Vákwet-: prohibir 
Valariande: Belerìand (el mot més usat, que s’ha de fer servir per traduir, és sìndarin) 
Vanime: bell 
Vende: donzella 
Vil-: volar 
Vilwarin: papallona 

Vingil (ve de wingil): nimfa 

 

UNITAT 7 

Llengua 

SISTEMA VERBAL 

En aquesta última unitat treballarem el futur, l’imperatiu i un dels verbs més importants, 

NÁ-, el “ser”.  
 
Futur 
El futur quenya equival al nostre futur simple (ell marxarà). 
Per construir el futur s’ha d’afegir la terminació -uva (singular) o -uvar (plural) a l’arrel del 
verb: 

- Verbs primaris: la seva arrel coincideix amb la forma que donem per construir els 
temps verbals. 

Kar- (fer) serà karuva en singular i karuvar en plural. Mel- (estimar) serà meluva en 

singular i meluvar en plural. 
Ara bé, en el futur també es produeix el fenomen de l’infix nasal, com en el 
passat; si un verb primari acaba en -t, -k, o -p precedides de vocal haurà d’afegir 
una -n o -m abans de la consonant. 

Enkwat- (omplir) serà enkwantuva en singular i enkwantuvar en plural.  



Top- (cobrir) serà tompuva en singular i tompuvar en plural. 

Tak- (lligar) serà tankuva en singular i tankuvar en plural. 
- Verbs A: per afegir –uva s’ha de treure la –a de la forma completa del verb. 

Lanta- (caure) serà lantuva en singular i lantuvar en plural. 
 
 

Moringotto firuva (Mórgoth morirà) t^7Ts1̂;H eT7UyE 

El verb és fir- (morir). Afegim -uva per fer el futur. 
 

Lianti mantuvar Atani (les aranyes menjaran homes) jT`C4% t#4&yE6 `C1E5% 

El verb és mat- (menjar); com que acaba en -t, afegim una n abans de la t. Hem afegit -uvar 

perquè lianti és plural (de liante). 
 

Melyanna lassi luhtuva (Mèlian encantarà les fulles) t$j´E5E; jE,T jU½1UyE 

El verb és luhta- (encantar), per tant eliminem la -a i afegim -uva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁ- 
El verb ná- és el verb “ser”. Existeix un altre verb que també significa “ser”, però també 
“estar”, “haver” i “existir”, aquest però, el veurem en els propers cursos.  

El ná- apareixerà en oracions copulatives, amb un subjecte i un atribut; cal recordar que 
l’atribut haurà de ser nominatiu. 
Pel que fa als temps verbals, només té un present/aorist, un passat i futur. 

- Present/Aorist: el verb ná- presenta la mateixa forma pel present que per l’aorist. 

Així, quan sigui singular i no porti cap pronom afix serà ná, amb la a llarga. Però 

en plural i amb pronoms la a serà curta. 
 

Inye Altariel ná (jo sóc Galàdriel) `B5Ì$ `Cj1E7T̀ Vj 5~C 

 

Altariel nan (sóc Galàdriel) `Cj1E7T̀ Vj 5#5 

La -n final de nan és el pronom de primera persona del singular en nominatiu. 

Com que porta un pronom, la a és curta. 
 



Vilwarini nar (són papallones) nTjnE7T5% 5#6 

La -r final és per fer el plural del verb; la a, per tant, és curta. 
 

- Passat: l’arrel canvia i és né-. Passa el mateix que en present/aorist, en singular la e 

és llarga i en plural o amb pronoms la e es curta. 
 

I lóti vanime ner (les flors eren boniques) B̀ j~N1T yE5%t$ 5$6 

Lóti és plural, per tant el verb és ner. L’adjectiu vanima també està en plural, 

vanime. 
 

Kanye nelme (Erem valents) aE5Ì$ 5$jt$ 

El verb porta un pronom afix en nominatiu de primera persona del plural 

(nosaltres). L’adjectiu kanya està en plural perquè el subjecte és plural.  
 

- Futur: el futur és regular, però no eliminem la a de l’arrel: nauva-. 
 

Nauvan aran (seré rei) 5.EyE5 `C7E5 

La -n afixa al verb és el pronom de primera persona del singular en nominatiu. 
 
 
 
 
 
IMPERATIU 
L’imperatiu, com en totes les llengües, l’utilitzem per donar ordres. La seva construcció 
en quenya és molt simple: 
Davant del verb es posa la partícula á, i el verb es conjuga en aorist (verbs primaris: 
afegeixen -e; verb A: no es modifiquen). 
 

Á lasta! (escolta!) ~C jE81E Á 

El verb és lasta- (escoltar). 
 

Á tire! (vigila!) ~C 1T7R Á 

El verb és tir- (vigilar). 
 
Per donar ordres negatives s’usa la partìcula áva en comptes d’á. 
 

Áva mate! (no mengis!) ~CyE t#1R Á 



El verb és mat- (menjar). 
 

Áva súya! (no respiris!) ~CyE 8~MhÍE Á 

El verb és súya- (respirar). 
 
 

Història 
Anys abans de la destrucció de Dòriath, en Tuor, fill d’en Huor, el germà d’en Hurin, va arribar a 
la ciutat oculta de Góndolin amb un missatge que Ulmo, el Senyor de les Aigües, li havia 
encomanat per avisar En Turgon de la caiguda de Góndolin.  

Però en Tuor visqué un temps a la ciutat del Rei Suprem dels Nóldor i s’enamorà de la seva filla, 
N’Ídril Celebrìndal. D’aquesta manera es va produir la segona unió entre els Dos Llinatges, 
després d’En Beren i Na Lúthien: en Tuor i N’Ídril es casaren i van tenir un fill, Eàrendil. 

En Màeglin, del qual ja hem parlat, fill de N’Àredhel, la germana d’En Turgon, va ser capturat i 
torturat per Mórgoth, al qual li revelà l’enclau exacte de Góndolin. Però va ser tornat a Góndolin 
com a espia de Mórgoth, fins que la ciutat fos atacada.  

Va ser el 510, quatre anys després de la caiguda de Dòriath, quan Mórgoth va atacar Góndolin, 
on moriren En Turgon, el Rei Suprem dels Nóldor, i en Màeglin a mans d’en Tuor. Ell, N’Ídril, 
el seu fill Eàrendil i els pocs supervivents van escapar-se de la ciutat caiguda cap a les Goles del riu 
Sírion, on van trobar-se amb els supervivents de Dòriath.  

Els pobles de Góndolin i de Dòriath es van unir amb els Elfs de Falas, que tenien per senyor En 
Cìrdan i vivien a l’illa de Bàlar. Amb ell vivia el fill de N’Oròdreth de Nargòthrond, N’Erèinion 
Guil-galad, que fou nomenat Rei Suprem dels Nóldor a l’Exili. 

En Tuor, pocs anys després, va partir amb N’Ídril amb vaixell cap a l’Oest, en direcció a Aman, i 
mai se’n tornà a saber res. 

 

El senyor del poble de les Boques del Sìrion era N’Eàrendil, el fill d’en Tuor i N’Ídril, que es casà 
amb N’Èlwing, la filla d’En Dior. Tingueren dos fills, Élrond i Élros. 

N’Eàrendil, amb l’ajuda d’En Cìrdan va construir un vaixell, el Vingilot, la Flor d’Escuma, i amb 
ell explorava el mar. 

Quan els fills d’En Fèanor es van assabentar que N’Èlwing tenia el Silmaril a les Boques del Sìrion 
van tornar a atacar, i s’esdevingué la Tercera Matança entre Germans. Els fills d’En Fèanor van 
guanyar-los, sense aconseguir el Silmaril; llavors ja només quedaven En Maedhros i En Màglor, els 
fills més grans, que van fer captius els fills de N’Eàrendil i N’Èlwing, N’Élrod i N’Élros. I, al 
contrari del que s’hauria pogut pensar, entre En Màglor i els dos fills captius hi va haver amistat, 
perquè En Màglor ja es sentia cansat de la càrrega del Jurament. 



N’Èlwing s’havia llançat al mar amb el Silmaril, però Ulmo la rescatà convertint-la en un gran 
ocell blanc que duia, damunt el pit, el Silmaril. Amb aquesta forma ella buscà pel mar N’Eàrendil, 
fins que el trobà. Junts decidiren intentar arribar a Aman i demanà perdó i ajuda als Vàlar. 

Gràcies a la llum del Silmaril van aconseguir arribar a Aman (era l’any 542) on l’herald de 
Manwë, Eönwë, va convocar N’Èarendil davant els Vàlar. 

 

“Salve, Eàrendil, el mariner de més renom, l’anhelat que arriba a la impensada, aquell tan enyorat 
que arriba quan ja no hi ha esperança! Salve, Eàrendil, portador de la llum d’abans del Sol i de la 
Lluna! Esplendor dels Fills de la Terra, estel en la foscor, joia en el crepuscle, radiant al matì!” 

 

Aixì doncs, N’Eàrendil, davant els Vàlar, va parlar en nom dels Dos Llinatges, els Elfs i els 
Homes, i implorà perdó per als Nóldor i ajut per tots els habitants de Beleríand contra Mórgoth. I 
va ser escoltat. 

N’Èlwing i N’Eàrendil es van quedar a viure a Aman, i ell cada dia pujava al Vingilot, que volava 
gràcies als Vàlar, amb el Silmaril, que era com un nou estel. 

L’host dels Vàlar es va preparar per a la guerra, on també participaren els Vànyar, el Llinatge del 
Èldar que s’havia quedat a Aman. 

 

Però Mórgoth no s’esperava en absolut aquest atac des de l’Oest i va ser derrotat. Tot Belerìand va 
lluitar a la Guerra de la Còlera, que va durar molts anys, i al final lligaren Mórgoth amb 
l’Àngainor, la mateixa cadena amb què havia estat lligat durant tres edats. I els dos Silmarils que 
quedaven van ser arrencats per Eönwë, l’herald de Manwë, de la corona de Mórgoth. Malgrat tot, 
En Maedhros i En Màglor encara reclamaven els Silmarils, i Eönwë els digué que el seu Jurament 
ja no valia; així ho van poder comprovar els dos fills d’En Fèanor quan els van robar a Eönwë i els 
Silmarils cremaven a les seves mans. Un el llençaren per una escletxa de la terra i l’altre al mar. I 
així, els dos Silmarils restaren perduts per sempre. I dels tres, un era als aires del cel, amb 
Eàrendil, l’altre als focs del cor del món i l’altre a les profunditats de l’aigua.  

 

Mórgoth fou expulsat per sempre més enllà de les Portes de la Nit, al Buit. 

Beleríand, a causa de la violència durant la Guerra de la Còlera, es va enfonsar sota les aigües del 
mar i molts dels Nóldor i altres Èldar van tornar a Aman i van ser perdonats. Però alguns, com 
Na Galàdriel i N’Élrond i N’Élros van quedar-se a la Terra Mitjana. 

Els Edain (els Homes), que havien lluitat heroicament en la Guerra de la Còlera, van ser 
recompensats pels Vàlar amb una nova illa, Númenor, de la qual Élros (que com a mig-elf havia 
triat seguir el destí dels Homes) fou el primer rei. 

 



I acabà la Primera Edat del Sol, que durant les següents edats fou anomenada Dies de l’Antigor.  

 

Però en aquest llibre no explicarem els esdeveniments que vingueren després i que conduïren el 
Món cap al que avui coneixem. 

 
PER SABER-NE MÉS        
 
En aquest apartat, en comptes d’una cronologia visual, hem cregut convenient escriure els 
esdeveniments més important de la Primera Edat del Sol. És recomanable usar-lo per estudiar les 
parts d’història. 
 
 
1 – La lluna i el Sol inicien una nova edat. Els Homes es desperten.  
 
2 – En Fingolfin s’instal·la al llac Mithrim. 
 
5 – En Fingon rescata En Maedhros. 
 
7 – En Fingolfin és Rei Suprem dels Nóldor a l’Exili. 
 
52 – En Fínrod comença a construir Nargòthrond.  
 
60 – La Tercera Batalla, la Dàgor Àglareb. Comença la Llarga Pau. 
 
64 – Comença la construcció de Góndolin.  
 
67 – En Cìrdan explica a En Thìngol les accions dels Nóldor abans d’arribar a la Terra Mitjana. 
En Thíngol prohibeix el quenya. 
 
102 – Nargòthrond ja està construïda.  
 
116 – Góndolin ja està construïda.  
 
310 – En Fínrod troba els Edain (Homes). 
 
316 – Ëol es casa amb Àrèdhel. 
 
320 – Neix en Màeglin. 
 
400 – N’Àredhel i en Màeglin arriben a Góndolin.  
 
432 – Neix En Beren, fill d’En Bàrahir.  
 

http://www.elfenomeno.com/info/ver/19178/titulo/fingolfin
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455 – La Dàgor Bragollach, la Quarta Batalla. Moren N'Àngrod i N’Àegnor. 
 
456 – En Fingolfin mor lluitant contra Mórgoth. En Fingon és el Rei Suprem dels Nóldor a 
l’Exili.  
 
464 – En Beren coneix Na Lúthien. 
 
465 – En Beren surt amb En Fínrod a buscar el Silmaril. En Fínrod mor. 
 
466 – En Beren i Na Lúthien roben el Silmaril a Mórgoth. En Beren mor poc després. 
 
467 – Na Lúthien va a Mandos. 
 
468 – Neix la Unió d’En Maedhros.  
 
469 – Tornen En Beren i Na Lúthien a la Terra Mitjana.  
 
470 – Neix En Dior, fill d’En Beren i Na Lúthien.  
 
472 – La Nirnaeth Arnoediad, la Cinquena Batalla. En Fingon mor. En Turgon es converteix en 
Rei Suprem dels Nóldor. 
 
490 – En Túrin arriba a Nargòthrond. 
 
495 – El Glàurung, el drac, destrueix Nargòthrond. N’Oròdreth mor. En Tuor arriba a Góndolin.  
 
497 – En Dior es casa amb Nímloth.  
 
502 – En Hurin entrega el tresor a En Thíngol, que encarrega als Nans que encastin el Silmaril al 
Nauglimìr. En Tuor es casa amb N’Ídril Celebrìndal. 
 
503 – Els Nans maten En Thìngol. Cau el Cinturó de Na Mèlian, i la maia se’n va. En Beren 
recupera el Silmaril a la Batalla de Sarn Athrad. Neix N’Èlwing, filla d’En Dior. En Dior regna a 
Dòriath. Moren En Beren i Na Lúthien. Neix N’Eàrendil a Góndolin, fill d’en Tuor i N’Ídril. 
 
505 – Els fills d’En Fèanor reclamen el Silmaril. 
 
506 – La Segona Matança entre Germans. N’Èlwing arriba al Sìrion amb el Silmaril. 
 
510 – Cau Góndolin. En Turgon mor. En Tuor guia els exiliats cap al Sírion. 
 
525 – En Tuor i N’Ídril marxen. N’Eàrendil i N’Èlwing es casen.  
 
532 – Neixen Élrond i Élros, fills de N’Eàrendil.  
 
538 – La Tercera Matança entre Germans. N’Èlwing porta el Silmaril a N’Eàrendil. 
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542 – N’Eàrendil demana ajuda als Vàlar. 
 
545 – Arriben l’host dels Vàlar liderada per Eönwë, el maia herald de Manwë. 
 
545-587– La Guerra de la Còlera, es recuperen els Silmarils i Mórgoth és derrotat. 
 
587 – En Maedhros i En Màglor s’apoderen dels Silmarils i els llancen.  
 
590 – La majoria d’Èldar abandonen Belerìand. Mórgoth és expulsat al Buit. Belerìand s’enfonsa 
sota les aigües.  
S’acaba la Primera Edat.  

 

ACTIVITATS 

1. Conjuga al futur els següents verbs i tradueix les oracions. 
 
 

Emme lilta- tauresse 
 
 
Arwen atan mel- 
 
 

Elye nén suk-  

 
 
Inye Feanáronna nanda-  

 
 
Erye telda ná- 

 

2. Transcriu, analitza i tradueix les següents frases. 

 

~CyE iR7R Á 

 

 

`V4$ 5m̂Y6 5#6 
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t$j́E5;E yE5%t# 5~V 
 

3. Tradueix les següents frases al quenya. 
 

Galàdriel serà la reina de la nova Lórien 
 
 
Eren els Nóldor d’Aman (procedents d’Aman: compte amb el genitiu que  has d’utilitzar) 
(el subjecte l’has d’expressar amb un pronom afix al verb) 
 
 
Has tocat l’arpa per a Galàdriel i seràs beneït (fes que el subjecte sigui la segona persona 
singular reverencial) 
 
 
 
VOCABULARI: 
Almárea: beneït  
Altariel: Galàdriel 
Aman: Aman 
*Ar: i (recorda, és la conjunció copulativa i) 
Arwen: Arwen (nom propi)  
Atan: home 
Feanáro: Fèanor 
Lilta-: ballar 
Lórien: Lórien 
Mel-: estimar 
Ná-: ser 
Nanda-: tocar l’arpa 
Nén: aigua 
Noldo: Noldo 
Ser-: descansar 
Suk-: veure 
Tári: reina (nom femení) 
Taure: bosc 
Telda: últim 
Vanima: bell 
Vinya: nou 

 


