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● El Centre de Lectura de
Reus va ser divendres l’es-
cenari de la presentació
oficial de les 98 parelles
lingüístiques de la 12a edi-
ció del programa Volunta-
riat per la Llengua, que co-
ordina el Centre de Nor-
malització Lingüística de
l’àrea de Reus Miquel
Ventura. La majoria
d’aquestes parelles (87)
faran les trobades a Reus i
les 11 restants a l’Hospita-

let de l’Infant i Riudoms, i
per primera vegada a
Montbrió del Camp i a Al-
moster. Aquest nombre
augmenta fins a 122 si s’hi
afegeixen les 24 parelles
que el 20 de març es van
presentar a Cambrils. En
aquesta edició hi ha una
novetat, la incorporació de
parelles lingüístiques que
s’han constituït a les em-
preses on treballen: 17
persones, entre voluntà-
ries i aprenentes, són per-

sonal de Morella Nuts, Va-
lira, Ticnova, Unió Agrà-
ria Cooperativa, Big Drum
i Activa Mútua, empreses
que participen en el Vo-
luntariat per la Llengua.
Totes les parelles podran
rebre gratuïtament el diari
El Punt durant les deu set-
manes que durarà el pro-
grama gràcies a les beques
de lectura de premsa en ca-
talà que ofereix la Funda-
ció El Punt, amb la qual el
CNL ha establert un acord.

El CNL de Reus presenta un
centenar de parelles lingüístiques
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Les noves parelles lingüístiques que s’han format al CNL de Reus. / EL PUNT

Els contes mesopotàmics i
altres contalles que parlen
de coses diferents era el tí-
tol d’aquell primer volum
en què Benaiges reflexio-
nava, a partir de l’antiga
cultura del Pròxim Orient,
sobre qüestions com ara la
religió, el nacionalisme o
el poder. Uns temes que
torna a tractar ara amb la
segona i última entrega
dels contes mesopotàmics,
convençut com està que
«igual que en els orígens
de la humanitat, la gent
continua matant-se per la
religió, el color de la pell o
el pensament». No és es-

trany, doncs, que l’últim
dels contes del recull, que
transcorren per diverses
etapes històriques, acabi
amb la història d’un perio-
dista mort durant la guerra
de l’Iraq. Històries, d’altra
banda, que fan ficció («la
història és ficció», apunta)
de personatges reals, com
ara Manes, fundador del
maniqueisme, o Alexan-
dre el Gran. L’estructura
d’aquesta nova entrega
dels contes mesopotàmics
segueix l’aparent comple-
xitat de la del primer re-
cull: la presumpta troballa
d’un manuscrit, la seva

traducció i el posterior co-
mentari que en fa un altre
autor.

Amb Nous contes meso-
potàmics, Robert Benai-
ges (Cambrils, 1958)
abandona la prosa curta i,
més concretament, el que
anomena «la febrada me-
sopotàmica». Però té en
projecte la redacció d’una
novel·la, treball al qual no
podrà dedicar-se, diu,

mentre continuï sent alcal-
de de Cambrils i no hi pu-
gui dedicar el temps ne-
cessari. Té enllestit un nou
volum de poesia, atès que
ell es considera poeta
abans que narrador, i en
prepara un altre, que s’afe-
giran als poemaris ja pu-
blicats, Crònica del nau-
fragi (2002), El periple de
l’home orquestra (2005) i
Palimpsest (2006).

Robert Benaiges
publica l’última

entrega dels contes
mesopotàmics

L’alcalde de Cambrils abandona la
prosa curta per tornar a la poesia
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● Amb la publicació de Nous contes mesopotàmics,
(Arola Editors), Robert Benaiges fa una pausa en la seva
incursió en la narrativa breu mentre prepara l’edició d’un
nou volum de poesia. El llibre, que va presentar dijous
passat a Cambrils, ciutat de la qual és alcalde, continua
l’estil i els temes del que va publicar fa tres anys.

Robert Benaiges, en una imatge d’arxiu. / OLÍVIA MOLET

● L’editorial Meteora ha
reeditat la novel·la Ani-
mals destructors de lleis
del recent desaparegut es-
criptor i director teatral Ri-
card Salvat. La novel·la,
l’única que va escriure
Salvat, es va publicar per
primer i últim cop l’any
1961 i està ambientada a
Alemanya, país on el di-
rector de teatre va estudiar
durant molts anys.

La novel·la es va pre-
sentar dimecres passat a
Barcelona i va anar a càr-
rec de l’escriptor i crític li-
terari Robert Saladrigas, el
qual va apuntar que Salvat,
mort el 24 de març, es va
acomiadar amb dos grans
fets: la representació d’Un
dia/ Mirall trencat de
Mercè Rodoreda al Teatre
Borràs de Barcelona i amb
la reedició de la novel·la,
on hi ha un pròleg exclusiu

del director escènic. Amb
la reedició d’Animals des-
tructors de lleis, Meteora
ha volgut oferir als lectors
del segle XXI el testimoni
literari d’una època en què
els catalans també han es-
tat immigrants. Per Salvat
era molt important aquesta
obra, ja que va estar durant
anys en la clandestinitat i
mai es va poder publicar a
Catalunya. Una obra que
narra les experiències d’un

jove estudiant i treballador
català que viu com a immi-
grant en una Alemanya
que vol tirar endavant des-
prés de la Segona Guerra
Mundial. Ricard Salvat,
nascut a Tortosa l’any
1934, va guanyar amb
aquesta novel·la el premi
Joanot Martorell el 1959, i
va ser publicada per pri-
mera i única vegada el
1961 per l’editorial mexi-
cana Ediciones Xaloc.

Reeditada l’única novel·la de Ricard
Salvat vuit dies després de la seva mort
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● Edi.cat, una xarxa
d’editors independents in-
tegrada per Angle Edito-
rial, Edicions Bromera i
Cossetània, ha posat a la
venda els primers llibres
electrònics en català a tra-
vés del portal d’internet
(www.edi.cat). Comença
amb 24 títols seleccionats
dels catàlegs de les tres
editorials (entre els quals
hi ha Foc latent, de Lluïsa
Forrellad, Vilaniu, de Nar-
cís Oller i El col·leccionis-
ta de fades, de Josep Ba-
llester), però vol anar am-
pliant l’oferta. Els llibres
electrònics també es po-
dran adquirir a les llibre-
ries, tot i que encara no
s’hi poden trobar: «Per
Sant Jordi hi seran segur»,
afirma Jordi Ferré, direc-
tor de l’editorial Cossetà-
nia. Els preus són inferiors
i suposen un 60% del preu
del format paper.

Es poden llegir en un
aparell lector i la mateixa
pàgina web proposa dife-
rents models que van des
de 288 euros (del Cybook)
fins als 699 que costa un
Irex. Des d’Edi.cat asse-
guren que si apareixen
aparells amb nous formats
adaptaran la seva oferta.
També són llegibles a tra-
vés d’alguns models de
mòbils i en ordinadors.

Josep Gregori, de Bro-
mera, troba molts avantat-

ges al format digital: «Per-
met emmagatzemar cente-
nars de llibres, la lletra és
pot fer més gran o més pe-
tita, la tinta és digital i no
molesta a la vista, gasten
poca bateria i també es po-
den editar textos». Segons
l’editor, aquest nou format
«comportarà un retrocés
inevitable del llibre de pa-
per, però això no vol dir
que desaparegui». Ferré va
subratllar el fet que es trac-
ta d’un «projecte pioner a
Catalunya i a l’Estat i asse-
nyala que és un «portal
obert» a la participació
d’altres editorials. Pel que
fa als drets d’autor, els res-
ponsables han explicat que
són superiors als del for-
mat paper, però com que el
preu del producte és infe-
rior, l’autor acaba gua-
nyant el mateix. Respecte
a la xacra de la pirateria,
Gregori deixa ben clar que
els llibres electrònics te-
nen un sistema eficaç con-
tra la còpia: el DRM.

Guillem Terribas, de la
Llibreria 22 de Girona, co-
menta que des que van po-
sar a la venda els primers
aparells lectors per Nadal
se n’han venut molt pocs
pel seu elevat preu. Tan-
mateix, està convençut
que aquest és el futur de
l’edició i sosté que a mesu-
ra que s’abarateixin es fa-
ran cada cop més populars
pels seus avantatges.

Edi.cat treu els primers
llibres electrònics en català
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Jordi Ferré (Cossetània), Josep Gregori (Bromera) i Eudald
Tomasa (Angle Editorial) durant la presentació. / EL PUNT


