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o que només sé que Robert
Benaiges és l’actual alcalde
de Cambrils i que ha publicat

algun llibre, em pregunto –no sé si
tinc dret a fer-ho–: ¿d’on li ve a
l’autor aquesta inclinació tan pro-
funda per la Mesopotàmia? Quan
jo estudiava m’explicaren que era
un focus molt important de civilit-
zació, que en provenia, entre altres
aliments, el blat. També que les
cultures es poden perfilar al voltant
de la trinitat de les gramínies: el
blat (cultura occidental), l’arròs
(cultura oriental) i el moresc (cul-
tura ameríndia). Em contaren que
el paradís terrenal bíblic es trobava
en algun indret dels fèrtils vergers
mesopotàmics. Podríem dir que
som un apèndix mesopotàmic.

Si faig aquesta digressió inicial
és perquè a mi sempre m’ha cor-
près el territori que s’estén entre
els rius Tigris i Eufrates. Em fas-
cina la seva història, cultura, ar-
queologia. Per nosaltres pot sem-
blar que és un lloc de pas entre oc-
cident i l’orient.

Benaiges ens el centra al punt
just. És un territori tan ric i enve-
jable que els pobles de la vora se
n’han volgut emparar; de sempre
que ha exercit una força centrípeta
tan abassegadora que dura fins als
nostres dies. ¿Com s’expliquen si
no les dues guerres de l’Iraq a ca-
vall del canvi de mil·lenni empre-
ses per la coalició occidental?

Robert Benaiges, amb cinc
nous contes, remarca la centralitat
de Mesopotàmia i ens brinda un
tast dels homes, del pensament,
dels imperis, de les religions i al-
tres fets culturals que han sadollat
aquest vast territori.

En el primer conte, Assiris, ens
relata la personalitat d’Assurna-
sirpal, que en boca del seu escriba
és bon amo, exigent, just, bon pa-
re i espòs, culte i religiós. Tanma-
teix és cruel amb els seus ene-
mics. Aquesta dicotomia d’actua-
ció la resol dient que «l’home
neix pur» i que «es corromp de se-
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guida per l’instint animal que por-
tem dins».

A Macedonis parla d’Alexan-
dre el Gran. Del seu regnat efímer,
de la seva mort i de la descompo-
sició de l’imperi que va crear.
Nosaltres el veiem des del vessant
grec, en canvi dins el relat pren la
categoria integral que va tenir a
l’orient pròxim i mitjà que con-
querí. Un detall és el nom que li
han atribuït les diverses cultures:
Eskandar-e Maqduni els perses;
Dhul-Qarnayn, en la tradició de
l’Orient Mitjà; Al-Iskandar al-
Kabeer en àrab, etc.

Maniqueus ens il·lustra sobre
aquesta religió creada per Mani
basada en la distinció entre el bé i
el mal, en la purificació del cos i
de l’ànima a través de l’observan-
ça d’un ritus estricte. El narrador
es considera un deixeble de la
gnosi, un fidel cristià, un budista
pacient, un mag del zoroastrisme,
un jueu, un panteista, un sintoista,
un lector de Lao.

Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub
–el nostre Saladí– és el personat-
ge central d’Aiúbides. Home
d’origen kurd, exemple de gran
estrateg, conqueridor dels llocs
sants en mans d’uns regnes croats
sumits en la fragmentació, en el
pillatge i en les pugnes internes, i
creador d’una nissaga que donà
estabilitat al Pròxim Orient, i tan-
mateix fou perseguit pels hashs-
hashin, fanàtics ismaïlites.

L’últim conte és Periodistes,
que narra, en el context de la guer-
ra de l’Iraq, la mort d’un periodis-
ta a mans dels islamistes radicals.
En un article a punt de publicar
diu: «Bagdad, en el melic de món,
és avui una ciutat en ruïnes [...].
La guerra de l’Iraq és una més a
sumar en la llista infinita de guer-
res, a fer prevaldre un poder sobre
un altre, un culte sobre un altre,
una diferència sobre una altra o
una opinió sobre una segona.»

Ah, i no deixeu de llegir els co-
mentaris de cada part del llibre!

� Títol: Nous contes mesopotàmics
Autor: Robert Benaiges Cervera
Editorial: Arola Editors

escriptors del camp de tarragona
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Nous contes mesopotàmics

L’escriptor i alcalde de Cambrils Robert Benaiges. / J. FERNÀNDEZ

● Tinet, la xarxa ciutada-
na de les comarques de
Tarragona, posa a l’abast
dels internautes, de mane-
ra gratuïta, un total de 241
obres literàries en format
PDF que es poden descar-
regar i llegir a través dels
nous dispositius de lectura
electrònics: els E-book.
Els textos es troben classi-
ficats per autor, títol de
l’obra i matèria a la Tinet-
biblioteca (http://-
www.tinetbiblioteca.-
org/), que ha aconseguit
reunir un ampli fons
d’obres literàries gràcies
al fet que aquesta eina per-
met a qualsevol persona
publicar i difondre els seus
textos. Es tracta, doncs,
«d’una àmplia llibreria di-
gital d’accés lliure i gra-
tuït», segons els seus res-
ponsables.

L’Organisme Autònom
per a la Societat de la In-
formació (OASI) de la Di-
putació de Tarragona vol,
a més, impulsar la publica-
ció d’obres de narrativa
curta a internet a través de
la Tinetbiblioteca. L’ob-
jectiu és ajudar els autors
novells a difondre els seus
treballs. En aquest sentit,
OASI oferirà a tots els au-
tors que presentin les se-

ves obres a les futures edi-
cions del premi Tinet de
narrativa curta la possibili-
tat de publicar-les a la Ti-
netbiblioteca. Avui, ja hi
ha una col·lecció dedicada
als finalistes d’aquest pre-
mi, que es convoca anual-
ment en el marc dels pre-
mis literaris Ciutat de Tar-
ragona.

Per poder difondre les
seves obres a través de la
Tinetbiblioteca, l’autor ha
de ser membre registrat de
Tinet i donar-se d’alta a
través d’un formulari onli-
ne que es pot trobar a
l’adreça http://www.tinet-
biblioteca.cat. Un cop om-
plert el formulari, l’autor
de l’obra cedeix de manera
voluntària els drets de re-
producció de franc a inter-
net a la Tinetbiblioteca, tot
i que els responsables
d’aquesta aplicació anun-
cien que en qualsevol mo-
ment l’autor pot demanar
lliurement modificar o re-
tirar el contingut de la fitxa
del llibre. D’aquesta ma-
nera, un total de 165 autors
han aconseguit publicar
les seves obres a internet. I
fins ara, la Tinetbiblioteca
conté 241 textos a disposi-
ció de qualsevol internauta
per a la seva lectura o des-
càrrega.

Tinet posa a l’abast dels
internautes 240 obres que es
poden baixar mitjançant els

dispositius E-book
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� Cambrils recorda els
herois del setge del
1640. La vila de Cambrils
va recordar ahir la gesta
dels seus avantpassats que
l’any 1640 van lluitar con-
tra les forces militars de
Felip IV al setge de Cam-
brils. La representació de
la batalla –ahir al matí, al
portal del carrer Major–va
anar a càrrec de la compa-
nyia Forani Teatre. En el
marc de la commemoració
d’aquesta efemèride, ahir
també es va organitzar una
ballada de sardanes, així
com les actuacions dels
gegants i els diables i del
ball de bastons. / E.M.

● Tarragona. La representació, ahir a la tarda, al Teatre
Metropol de La Maternitat d’Elna va posar el punt
final als actes que s’han organitzat a Tarragona per
recordar la història d’Elisabeth Eidenbenz, una jove
suïssa que va atendre les parteres procedents dels
camps de refugiats d’Argelers i va ajudar a néixer
597 infants, fills de mares republicanes. L’obra tea-
tral, amb direcció de Josep Galindo i dramatúrgia de
Pablo Ley, es basa en el llibre homònim d’Assumpta
Montellà i mostra el drama de l’exili i les dificultats
que assumien les dones embarassades que havien de
viure el part en pèssimes condicions higièniques, ali-
mentàries i de salut. L’obra està protagonitzada per
Rosa Galindo. / O.M.

TARRAGONA
Arriba al Teatre Metropol l’espectacle que
rememora «La maternitat d’Elna»


