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L’Eneida.

«O bservem els  c làss ics», recomanava  A na  Díaz-P laja  en  l’artic le  «Les

edats  lec tores ,  abans  i  ara»  (Faris tol,  71),  quan  comentava  c inc

qües tions  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  triar  llibres  per  a  xiquets . La

vers ió per a infants  de L’Eneida de Rosa Navarro conserva l’essènc ia de

l’original: un  relat  de  guerra  i  aventures  travessat  per his tòries  d’amor,

gelos ia  i  venjança;  l’autora  ha  sabut  mantenir  alguns  tocs  macabres

propis  de les  batalles  cos  a cos , així  com la  c rueltat de déus  i  humans .

De  fet,  aques t  volum  podria  ser  l’ocas ió  de  presentar  als  nens

personatges  mitològics  com  Juno  —muller  de  Júpiter  i  causant  de  les

desgràc ies  d’Enees , l’heroi  troià—, Venus  i  V ulcà, Mercuri, I ris  i  altres

c riatures  mítiques  com les  harpies , els  c ic lops  o les  fúries .

Gran part del valor d’aques ta adaptac ió pertany a Francesc  Rovira, perquè

il·lus tra  sense  ac laparar:  les  seues  representac ions  traspuen  un  gran

respec te per l’obra de V irgili des  d’un es til propi que recorda, de vegades ,

el  d’Uderzo,  però  més  elegant;  la  dis tribuc ió  de  les  imatges  és

summament harmoniosa i no hi ha cap doble pàgina sense il·lus trac ió, ni

que s iga un detall  al  començament del capítol. I  una altra part del  mèrit

—gens  menyspreable— correspon a Edebé per la idea de la col·lecc ió i per

l’acurada fac tura editorial.
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