
EL SENYOR DELS ANELLS 

La germandat de l'anell 

 

 
 

* Els capítols marcats en negreta són els que cal llegir amb més atenció. 
 

PRÒLEG 

Compilació d'informacions a propòsit dels hòbbits i dels seus costums. 

1. A propòsit dels hòbbits; 2. A propòsit de l'herba de pipa; 3. Sobre la divisió de La Comarca; 4. Sobre 

la troballa de l'anell; Nota sobre els arxius de La Comarca. 

 
LLIBRE PRIMER 

 
I. Una festa molt esperada 

En Bilbo Saquet, un dels hòbbits més rics i famosos de la Comarca, organitza una gran festa pel seu 

111è aniversari i hi convida tota la Comarca. També hi convida en Gàndalf, un màgic amic seu i 

company d'aventures de joventut. Per fer una broma, en Bilbo decideix posar-se el seu anell màgic 

durant la festa i fer-se invisible davant de tothom. En veure-ho, en Gàndalf, que ja estava preocupat per 

la possibilitat que l'anell fos perillós, s'apressa a encalçar en Bilbo per assegurar-se que deixi l'anell en 

herència al seu nebot Frodo Saquet. Després de dubtar-ho molt, en Bilbo li fa cas i se'n va a buscar 

aventures. En Gàndalf, llavors, alliçona en Frodo i li recomana que no utilitzi l'anell.  

II. L'ombra del passat [imprescindible] 

En Gàndalf explica la història de l'anell:  

- L'anell d'en Frodo és l'anell de poder del Senyor Fosc, en Sàuron. L'anell únic controla tots els altres anells màgics que 

pertanyen a les diferents races de la Terra Mitjana (elfs, homes, nans).  

- En Sàuron perd l'anell en una batalla de l'antigor en la qual un príncep anomenat Isildur li arrabassa la joia de la mà i 

se la queda. Poc després, Isildur és assassinat i l'anell es perd. 

- Anys després, un hòbbit anomenat Déagol troba l'anell en un riu. Amb tot, no el posseeix gaire temps perquè el seu 

amic Sméagol l'hi roba i el mata abans de fugir cap a les coves de les Muntanyes Boiroses. En la foscor, Sméagol es 

consumeix i es torna la criatura Gòllum que, més tard, perdrà l'anell davant d'en Bilbo.  

- En els últims anys, en Sàuron recupera les forces i descobreix que l'anell es troba en poder d'en Bilbo gràcies a les 

informacions d'en Gòllum, que és capturat i interrogat. 

En Frodo s'adona que casa seva ja no és segura i que n'ha de marxar com més aviat millor. Decideix 

portar l'anell a Rivendell, acompanyat del seu jardiner Sam Gamgí.  

III. Tres fan companyia 

Dos mesos després, en Gàndalf deixa la Comarca i en Frodo es prepara per seguir els consells del màgic 

i portar l'anell a Rivendell. Es ven la casa i se'n compra una altra a la frontera de la Comarca per no 

despertar sospites. En Frodo, el seu jardiner Sam Gamgí i el seu amic Pippin (Peregrin Took) es posen 

en camí cap a la casa nova. El segon dia de caminar, els hòbbits topen amb un genet vestit de negre que 

sembla que busqui alguna cosa. Quan el té a prop, en Frodo sent un gran desig de posar-se l'anell. Com 

que sospiten que el genet els busca a ells, els hòbbits continuen el seu camí amb cautela i, malgrat això, 

són perseguits diverses vegades. Es troben un grup d'elfs que els permeten passar la nit amb ells i els 

protegeixen dels genets negres.  

IV. Una drecera cap als bolets 

Els hòbbits continuen el seu camí cap a la casa nova i intueixen que continuen sent perseguits pels 

genets negres. Es troben un granger que els convida a sopar i els explica que els genets negres han 

passat per allà preguntant pel senyor Saquet. El granger s'ofereix per portar-los fins al riu al seu carro. 



Quan els deixa sols, senten cascos de cavalls i s'espanten, però només és un altre amic d'en Frodo, en 

Merry (Meriadoc Brandybuck), que s'havia avançat per preparar la casa nova.  

V. Una conspiració desemmascarada 

Un cop a la casa, en Frodo explica als seus amics Merry i Pippin que, en realitat, se n'ha d'anar a 

Rivendell i no es quedarà a la casa nova (cosa que, fins ara, havia mantingut en secret). Els altres dos 

revelen que ja coneixien les seves intencions i que pretenen acompanyar-lo allà on vagi. En Frodo 

decideix que marxaran l'endemà a la matinada per escapar-se dels genets negres i que ho faran pel camí 

del Bosc Vell, un lloc perillós però que els permetrà gaudir del factor sorpresa (perquè ningú s'espera 

que agafaran aquell camí).  

VI. El Bosc Vell 

El matí següent, els quatre hòbbits entren al Bosc Vell i de seguida es perden. Els arbres sembla que els 

segueixin els moviments i que els condueixin cap al cor del bosc. Quan arriben al riu, es troben un salze 

que els fa agafar una son terrible i tots excepte en Sam es queden adormits. En Merry i i en Pippin 

queden atrapats entre les arrels de l'arbre i, sense saber què fer, en Frodo demana ajuda. Sorprenentment, 

un home anomenat Tom Bombadil apareix d'entre els arbres tot cantant i allibera els hòbbits i els 

convida a casa seva.  

VII. A casa d'en Tom Bombadil 

La casa d'en Tom Bombadil és comfortable i allà troben la seva dona: Orifraula, la filla del riu. Com que 

l'endemà plou, els hòbbits es queden a casa en Tom i escolten les seves històries sobre el Bosc Vell i 

sobre els inicis de la Terra Mitjana. En Tom és un personatge molt vell, molt més vell que res que hi 

hagi a la Terra Mitjana: recorda els temps d'abans de Sàuron. De fet, l'anell no l'afecta en absolut i, quan 

se l'emprova, no es torna invisible.  

VIII. Boira al Tossal dels Túmuls 

El matí següent, els hòbbits reprenen el camí, es perden i van a parar als Túmuls. En Frodo es queda sol 

i es troba una figura tenebrosa que l'agafa i el deixa inconscient. Quan es desperta, el hòbbit és dins d'un 

barril, sota dels turons, i veu que els seus companys es troben en la mateixa situació, però adornats de 

joies i d'espases. La figura fosca torna a aparèixer, però en Frodo la foragita amb l'espasa. En Frodo, 

llavors, recorda una cançó que li havia ensenyat en Tom Bombadil i, de seguida que la canta, l'home 

arriba per ajudar-los. Els rescata i els dona una daga a cadascú. En Tom decideix acompanyar-los fora 

dels Túmuls fins a Bree per evitar que tornin a posar-se en perill.  

IX. Sota l'ensenya d'"El Cavallet Presumit" 

El poble de Bree és un lloc de trobada entre la Comarca i el món dels homes ("gent grossa" pels hòbbits). 

Els hòbbits s'allotgen a un hostal anomenat El Cavallet Presumit. Havent sopat, en Frodo, en Sam i en 

Pippin van a la taverna de l'hostal a beure cervesa, mentre en Merry descansa. Mentre canta una cançó 

per distreure la gent de la taverna, en Frodo rellisca i, sense voler, es posa l'anell i desapareix. Tothom 

queda sorprès i desconfiat i els hòbbits passen a ser el centre d'atenció.  

X. En Gambús 

Un home que els havia estat observant a la taverna i que es presenta com en Gambús els segueix a la 

seva habitació i els renya per la seva indiscreció. Sembla que ho sàpiga tot de l'anell i dels genets negres. 

Els ofereix ajuda, però els hòbbits no l'acaben de creure. Llavors, entra l'hostaler amb una carta d'en 

Gàndalf per a en Frodo en la qual s'explica que en Gambús (realment anomenat Àragorn) és un amic 

que els ajudarà. 

XI. Un coltell en l'obscuritat 

L'endemà al matí, després de comprovar que els han robat els ponis i de comprar-ne un de mig mort de 

gana, abandonen Bree sota la mirada atenta de tothom. Per evitar ser seguits, en Gambús els guia per 

dins del bosc. Es mantenen segurs fins que decideixen anar a la Pica del Temps, un magnífic mirador on 



esperen trobar-hi notícies d'en Gàndalf. El grup encén un foc per passar-hi la nit, però, de cop, apareixen 

els genets negres. De cop, en Frodo té un gran desig de posar-se l'anell i, quan se'l posa, descobreix que 

pot veure-hi clarament a través de les capes dels genets negres. El rei dels genets negres ataca en Frodo, 

que es treu l'anell i cau inconscient entre grans dolors. En Gambús foragita els genets negres amb foc. 

XII. Fugida cap al gual  

Els genets negres s'escapen, però en Frodo està molt malferit: un poder malvat l'anirà prenent cada 

vegada més si no se'l cura amb medicina èlfica. Els propers dies intenten afanyar-se per arribar a 

Rivendell al més aviat possible. Per sort, es troben un Senyor elf anomenat Glorfíndel que els havia 

sortit a buscar per ajudar-los. Carreguen en Frodo al seu cavall blanc i tots dos cavalquen cap a la cura. 

Amb tot, just abans d'arribar, els genets negres tornen a perseguir-los. Al gual del riu, quan els genets 

gairebé els encalcen, el riu es desborda i s'emporta els perseguidors.  

 

LLIBRE SEGON 

I. Molts encontres 

Al cap d'uns dies, en Frodo es desperta a Rivendell al costat d'en Gàndaf, que li explica que l'Elrond, el 

mig elf, l'ha curat. També li explica que els Genets Negres són els espectres de l'anell (els Nazgûl), els 

Nou servents de Sàuron que posseeixen els nou anells de poder dels homes, lligats a l'anell únic. 

Després de les explicacions, en Frodo gaudeix de l'estada a Rivendell, on hi troba en Bilbo. 

II. El consell de N'Élrond [imprescindible] 

L'endemà al matí, s'inicia el consell de N'Élrond per decidir el futur de l'anell. Han vingut membres 

representants de diferents terres i races de la Terra Mitjana. Informacions rellevants que es parlen al 

consell: 

- Els nans estan amoïnats pel futur de Balin, que va viatjar a les mines de Mòria per reconquerir-les i ja no va 

tornar. A més, Mordor els ha ofert anells de poder a canvi d'informacions sobre en Bilbo Saquet.  

- N'Élrond parla dels orígens dels anells de poder.  

- Bóromir, home representant de la ciutat de Minas Tirith, explica que el poder de Mórdor no para de créixer. 

Parla de l'espasa trencada d'Isildur i, en aquest moment, l'Àragorn (Gambús) es proclama el seu hereu.  

- En Gàndalf explica que el seu superior, Sàruman el Blanc, el millor dels màgics, pretén aliar-se amb 

Mórdor per acabar obtenint ell mateix l'anell de poder. Va empresonar en Gàndalf, però ell es va poder 

escapar. 

- Què cal fer amb l'anell?  

 Podrien donar-lo al Tom Bombadil, però només posposaria l'inevitable: que en l'enemic el recuperés. 

 Podrien fer servir el poder de l'anell, però faria envilinir qui ho intentés.  

 La solució és destruir-lo, tot i que el poder dels anells èlfics es perdria i el món es tornaria una mica 

menys màgic i gris. De tota manera, els elfs estan disposats a renunciar-hi per véncer Sàuron. Per 

destruir-lo, caldria llançar-lo al mateix foc que es va utilitzar per crear-lo, a Mórdor mateix. En 

Frodo s'ofereix per a la missió i és acceptat juntament amb el seu jardiner Sam. 

III. L'Anell va cap al sud 

N'Élrond tria la companyia que ha d'acompanyar en Frodo a destruir l'anell. El grup, que s'anomenarà la 

Germandat de l'Anell, té nou membres representants de totes les races del consell: Frodo, Sam, Merry i 

Pippin (hòbbits); Gàndalf (màgic); Lègolas (elf dels boscos); Guimli (nan); Aragorn i Bóromir (humans). 

La companyia comença el seu camí cap a les Muntanyes Boiroses, però són espiats per ocells de Mórdor. 

Dubten sobre quin camí agafar i decideixen escalar el Caradhras, la muntanya. Amb tot, queden atrapats 

per la tempesta (una tempesta que sembla provocada per impedir-los el pas) i han de recular.  



IV. Un viatge en l'obscuritat 

El grup es veu forçat a agafar el camí que passa per sota les muntanyes, per les Mines de Mòria. En 

Gàndalf els guia en la foscor. En un moment donat, troben la tomba de Balin, el rein nan de Mòria, mort 

per orcs.  

V. El pont de Khazad-dûm 

De sobte, una munió d'orcs entra a l'habitació on s'estaven. Lluiten amb ells i s'escapen mines enllà 

gràcies a un conjur d'en Gàndalf, que el deixa molt afeblit. Tots corren cap al camí que els ha de portar 

fora de les mines, però, primer, han de passar el pont de Khazad-dûm. Just quan l'estan travessant, 

apareix una criatura monstruosa i poderosa: un Bàlrog. En Gàndalf demana als altres que corrin, mentre 

ell es queda enrere per enfrontar-s'hi. El màgic aconsegueix trencar el pont i fer que el Bàlrog caigui a 

l'abisme, però la criatura aconsegueix enroscar el fuet al turmell del seu competidor i l'arrossega avall 

amb ell. L'Aragorn guia la germandat fora de Mòria.  

VI. Lothlórien 

L'Àragorn guia la germandat cap als boscos de Lothlórien. Allà són rebuts per elfs i portats cap al cor 

d'un bosc bellíssim i pres d'una aura que sembla d'una altra era. 

VII. El mirall de Na Galàdriel 

A la nit, els elfs condueixen la germandat davant d'En Cèleborn i de Na Galàdriel, els Senyors dels 

boscos. Ella coneix el motiu de la seva empresa i la càrrega que ha de suportar en Frodo. Davant d'ella, 

tots senten com si els llegís la ment. Després els deixen descansar i ploren la mort d'en Gàndalf. 

L'endemà Na Galàdriel mostra el seu mirall màgic a en Frodo i en Sam, que els ensenya diferents 

imatges de coses que havien estat, que són i que seran. En Frodo ofereix l'anell a Na Galàdriel, però ella 

el rebutja perquè, si no, es tornaria un nou Sàuron, malvada entre els malvats.  

VIII. Adéu-siau a Lórien 

La germandat ha d'abandonar Lórien per continuar el seu camí, tot i que no tenen clar on anar a 

continuació. Els elfs els regalen diversos presents molt útils per al seu viatge. S'acomiaden i pugen a les 

barques que els han de portar riu avall.  

IX. El gran riu 

La germandat baixa pel riu durant uns dies amb tranquil·litat, però aviat són espiats per una ombra 

maligna que en Frodo creu que és un dels Genets Negres. L'endemà es veuen forçats a abandonar el riu i 

a decidir si aniran primer cap a Minas Tirith o si aniran directament cap a Mórdor.  

X. La dissolució de la germandat 

L'Àragorn decideix que és en Frodo qui ha d'escollir el camí que hauran de seguir. Ell demana que li 

deixin una hora per decidir i se'n va cap als boscos a pensar, però en Bóromir el segueix d'amagat i 

l'intenta convèncer d'anar a Minas Tirith i fer servir l'anell per protegir la ciutat. Com que en Frodo s'hi 

nega, en Bóromir intenta prendre-li l'anell, però el hòbbit se'l posa i desapareix. L'home, llavors, se 

n'adona del seu rampell i se'n penedeix. En Frodo s'adona, llavors, que ha d'anar cap a Mórdor tot sol 

perquè l'anell anirà corrompent els membres de la germandat. Mentrestant, els altres estan preocupats 

pel hòbbit i es divideixen en parelles per buscar-lo pel bosc. De sobte, en Sam intueix que el seu senyor 

s'intentarà escapar tot sol i torna corrent cap a les barques on arriba just a temps per marxar amb ell. 


