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Rudyard Kipling, entre
1'India i la metrópoli
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imperialista. Val a dir
pero, que comenca a ser
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una revalorado de la nar
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Peí que fa al primer deis

criptor per a infants pugui
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sigui cap demerit. Ben al

actuáis que están a les antl-
podes ideologiques de Ki-
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casos de Peter Hartling o

i aihora c
totnom cal assenyalir q\
els responsables de 1 edic i
han reeixit foica a I hora d
trobaí I equilibn entre t<
matica époques i registre
estillóles en [obrad un es
cnptor que abasta 40 arys
que es mou entre 1 Indr
colonial i la metrópoli
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prou interessants Es sense
cap mena de dubte un Ki
phng que sorprendra pero
no tan com podna semblar.
En aquesta mateixa antolo-
gia hi ha forca exemples de
quina pedia ser l'evolució
previsible de l'escriptor.
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neficis de la colonització)
son prou eloqüents..

Aquest altre Kipling
amagat so(,a l'ombra allar-
gada de 1'India potser me-
reix avui dia tota I'alendó
que no va rebre al seu mo-
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Document historie d'un
pensament abrandat

I Jeroni, Homilies. Vides d'ermi
tans. Caries. Trad. Joan Belle
Nolasc del Molar i Jaume Fábre
gas. Proa. Barcelona, 1993,

Lluís AJegret

A
La genealogía de ¡a moral
Nietzsche crítica duramen!
els pares de l'Església — els

sacerdots ascétics— que titila de
"agitadors cristians" per la defen-

versió
da V ulgat — grácies a la seva eru-
dictó i al seu coneixement de I he-
breu i del grec. A mes, Jeroni és
contemporani d'Agustí, amb qui es
carteja secretan del papa Damas i
pren pan en les polémiqties contra
Pelagt i contra Orígenes.

Jeroni esdevé un aferrissat de-
fensor de la doctrina cristiana, so-
traguejada, en aquella época, per

lluíta, una müitancia activa, a) en
l'ordre intel.lectual: és necessaria
la interpretado deis ¡libres basics
de la doctrina cristiana, Vell i
Nou Testament, i la refutado de
les doctrines fílosofiques proce-
dents del món grec, del roma, de
la mitología, que s'allunya del
missatge cristiá; b) en l'ordre
práctic: cal establir associacions
que posin en practica d una ma-
nera radical, exemplificadora, la
nova doctrina, d'aquí la fundado
deis monesttrs, tant d'homcs, com
de dones.

Expre

tó i els seus deixebles. Debades hi
argumentará Aristotil",

Ara bí, l'abrandament mili-

n^at' d'uns'dots litoari's TpotuL

erudit de la cultura greco-llatina
—son freqüents ¡es citacions
d'Homer, Cicero, Virgili— son la
causa d'un discurs emotiu, curull
d'expressions metaforiques, al.le-
góriques, d'una be Ilesa poética in-
qúestionable.

El llibre que comentem, d'altra
banda, recuD les homilies, referides
principalment a Marc, encara qui
n 'h ihadeüucdeMai " '


