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El llibre de la jungla

JOSEPH RUDYARD KIPLING
La jungla és plena de grans històries, i El llibre de la jungla en recull
una bona pila protagonitzades pels animals de la selva índia. En
totes elles es plantegen situacions que et posaran en un dilema
moral.
Els primers vuit contes formen part d’una mateixa història: la
història de Mowgli:
Una parella perd el seu fill petit fugint de l’atac del tigre Shere Khan.
Per sort, una família de llops l’acull com si fos un més dels seus fills.
L’anomenen «Mowgli» que vol dir «la granota», perquè no té pèl.
Com si fos un llop més, en Mowgli és educat en les lleis de la selva.
L’ós Baloo és l’encarregat de fer-li entendre aquestes lleis i, durant
les seves lliçons, els dos viuran un munt d’aventures que li
permetran entendre el valor de les normes, de l’amistat i del treball
en equip.
Amb tot, el nen va creixent, i arriba el moment en què ha de tornar a
viure al poble dels humans. Però encara li queda una tasca pendent:
matar Shere Khan. Ho aconseguirà?
Tens ganes de saber com? I de conèixer la veritable història de
Hathi, l’elefant savi, o de Rikki-Tikki-Tavi, la mangosta?


Joseph Rudyard Kipling va néixer a l’Índia, a Bombai. En
aquella época, l’Índia era una colònia inglesa, i estava plena
d’anglesos.
No et crida l’atenció aquest nom tan estrany? Els seus pares van
començar a sortir junts als voltants del llac Rudyard, a Anglaterra, i
van quedar tan enamorats del lloc que van decidir posar el nom del
llac al seu fill.
De petit, Kipling va viure la cultura índia a través de les serventes de
casa seva. Però en fer sis anys, com se solia fer amb els fills
d’anglesos destinats a l’Índia, els seus pares el van enviar a
Anglaterra, juntament amb la seva germana de 3 anys. Van viure
amb una família durant sis anys. Pel què va escriure després, la
família d’acollida era especialment cruel amb els nens.
Quan va acabar l’escola militar, va veure que no podia anar a la
universitat; els seus pares no tenien recursos per pagar-la sense una
beca que segur que no aconseguiria amb les seves notes. Tenia
llavors 16 anys. El seu pare, que seguia a l’Índia com a professor
d’art, li va trobar una feina a Lahore. Kipling va començar, així, a
treballar en un diari local, i va començar a escriure poemes; i a
publicar-los.
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Després d’uns anys treballant per diferents diaris, va emprendre un
viatge cap a Anglaterra, passant per Hong Kong, el Japó, San
Francisco, i creuant els Estats Units i Canadà. Vuit mesos de viatge!
Es va establir a Anglaterra i va començar a publicar novel·les i
contes curts. Als 26 anys es va casa amb Carrie Balestier, de 29,
germana d’un amic seu. La parella va marxar de viatge de noces cap
als Estats Units on es van quedar a viure prop de la família de
Carrie, que ja estava embarassada del primer fill.
En aquesta petita cabana, i colgat per la neu de desembre a abril,
Kipling va començar a escriure les aventures de Mowgli i els
animals que, més tard, es van convertir en El llibre de la jungla.
Primer, els contes es van publicar en diferents revistes, després es va
publicar el llibre sencer. Durant els anys posteriors a la publicació
del llibre, Kipling va passar molt temps responent als nois i les noies
que li escrivien cartes comentant el llibre.
La família després es va traslladar a Anglaterra, des d’on va viatjar
per tot el món.
En un viatge als Estats Units amb la seva filla gran, Josephine, que
tenia llavors uns 7 anys, aquesta va morir de pneumònia. Diuen que
aquest fet va provocar que el poeta escrivís per al seu fill el poema If,
que va ser escollit, el 1995, com el poema britànic favorit. Busca’l!
Kipling va tenir molta relació amb el moviment escolta de
Robert Baden-Powell. Baden-Powell, un militar, volia que els
nois es formessin a través de la natura; i li va semblar que El llibre
de la junga podia ser una gran eina per educar els nens de 8 a 11
anys: la unitat dels llops. Aquesta connexió encara dura ara, i els
responsables d’aquesta unitat agafen els noms dels personatges que
es fan responsables de Mowgli: Akela, Baloo i Bagheera.
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