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LITERATURA  NOVETAT EDITORIAL

 L'autor de Tarragona acaba de publicar ‘La mort sense ningú', la seva primera incursió en la
novel·la negra

 Arrenca amb l'aparició d'un cadàver amagat a l'entorn del Pont del Diable

  





CARINA FILELLA - TARRAGONA

L'aparició del cadàver d'un ciclista en una mena de cabana de pedra seca de

l'entorn del Pont del Diable de Tarragona és el germen de la nova novel·la

de Jordi Tiñena, La mort sense ningú (Llibres del Delicte). Esdevé la seva

onzena  obra  publicada,  però  la  primera  en  què  l'escriptor  tarragoní

s'endinsa en el gènere de la novel·la negra. Fa un gir en el camí que havia

traçat fins ara, marcat per la novel·la històrica i la de caràcter politicosocial

–va situar Un dia en la vida d'Ishak Butmic en el setge de Sarajevo durant

la guerra de Bòsnia.

A  La  mort  sense  ningú,  el  cadàver  que  apareix  en  unes  estranyes

circumstàncies al Pont del Diable és “un mort que no plora ningú” i sembla

L'escriptor Jordi Tiñena, a la part alta de Tarragona, un dels escenaris de la
seva darrera novel·la Foto: JOSÉ CARLOS LEÓN.
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Dimecres, 5 octubre 2016que  ningú  no  vol  resoldre  el  cas.  Però  Tiñena  hi  situa  al  capdavant  el

sotsinspector  Vidal,  un  personatge  si  més  no  peculiar:  un  professor  de

secundària  de filosofia  que decideix  deixar la  docència  per fer-se mosso

d'esquadra. Dos  mons  aparentment confrontats.  “És  un filòsof  i  això  es

nota  en les  relacions  amb els  seus  col·legues; però  ell,  igual  que el  seu

germà  [un  altre  dels  personatges  de  la  ficció  de  Tiñena],  s'adonen  de

seguida  que  no  seran  professors  perquè  no  senten  empatia  amb  els

adolescents”, apunta Tiñena, també professor de secundària, ara jubilat. “El

filòsof  s'adona que un manera  de mantenir-se en contacte amb el  món,

d'analitzar-lo i valorar-lo és, precisament, entrar en un món que, per ofici,

està  necessàriament  en  contacte  amb  la  quotidianitat,  que  l'obliga  a

reflexionar.”

La mort sense ningú és una novel·la policíaca. Però no es tracta només de

resoldre un entramat criminal. L'autor es recrea especialment les relacions

entre els personatges: “És una novel·la policíaca en el sentit que hi ha un

policia i un cas per resoldre, però té un altre eix, que és el  del món que

envolta el policia”, explica.

La història de ficció de Tiñena se situa a Tarragona, “en el marc que més

m'identifica  i  més  conec”,  apunta  l'escriptor,  que destaca  que “qualsevol

espai és literari en la mesura que el fas literari”. I no s'escapa d'aprofitar

per fer-hi visibles els problemes actuals, d'aquesta i  de les altres ciutats,

com són els desnonaments. “Sense pretendre-ho, acabes sempre traient el

nas: allò que penses, allò que vius, el teu món de relacions... Ben lluny de la

novel·la nòrdica que s'ha posat de moda els últims anys”, assenyala.

És  la  primera  incursió  en  el  gènere  negre  però  no  l'única.  Tiñena  ja  té

pràcticament enllestida una segona entrega de la mateixa sèrie. I no sap si

n'hi haurà una tercera. De moment, avança que també està treballant en un

nou projecte “totalment diferent” a la seva producció literària anterior. Però

la intriga és una bona arma i no en vol desvetllar encara cap pista.

LES FRASES

És una novel·la policíaca perquè hi ha un policia i un cas
per resoldre, però té un altre eix: el món que envolta el
policia

Tarragona apareix molt en la novel·la. Qualsevol espai
és literari en la mesura que tu el fas literari

Jordi Tiñena
ESCRIPTOR
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