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- ‘La mort sense ningú’ és la 
seva primera novel·la negra. 
Després de tants anys escri-
vint, i amb onze novel·les pu-
blicades, fins ara no havia 
sentit la necessitat de fer una 
novel·la negra? 
- Era una cosa pendent. I em vaig 
decidir a fer-la perquè les cir-
cumstàncies personals m’hi con-
vidaven. Arran d’una malaltia 
important, vaig estar un temps 
sense sortir de casa, i vaig pensar 
‘m’invento un mort’. M’ho vaig 
prendre al principi com un diver-
timent, com un joc, com si fos 
una cosa lleugera, però em vaig 
anar engrescant i al final vaig dir 
‘escolta, fem-ne una novel·la’. 
Espero que agradi, perquè a La 
mort sense ningú  hi ha molts més 
altres ingredients del que s’en-
tén per novel·la negra.  

 
- Quins altres ingredients?  
La crítica social, per exem-
ple, com és habitual en vostè? 
- Sí, i més coses. Hi ha un grapat 
de personatges entorn dels pro-
tagonistes, amb les seves vides, 
les seves relacions... Tinc la 
pretensió d’haver creat un mini-
món literari, d’oferir al lector al-
guna cosa més que el simple 
desenvolupament de la investi-
gació policíaca.  

 
- O sigui, que a ‘La mort sense 
ningú’ la trama delictiva no 
s’imposa sobre tota la resta. 
Tampoc es prioritza la trama 
en detriment del tractament 
dels personatges? 
- Jo diria que, com passa amb to-
tes les meves novel·les, aquesta 
és també una novel·la més de 
personatges que d’històries. De 
fet, trobo que ha quedat una mi-
ca antiquada la denominació 
‘novel·la negra’. Potser caldria 
parlar de novel·les criminals o 
de gènere criminal, en un sentit 
més ampli, perquè hi caben 
moltes coses. Crec que hi ha 
moltes maneres de fer una no-
vel·la entorn d’un fet delictiu.  

 
- El protagonista és un sot-
sinspector dels Mossos d’Es-
quadra amb una personalitat 
una mica insòlita, oi? 
- El sotsinspector Vidal és un 
doctor en filosofia que primer 
es dedica a l’ensenyament però 
veu de seguida que no serà bon 
professor perquè, com diu ell 
mateix, no sent empatia amb les 
adolescents. Troba en la feina 
de policia una manera d’estar en 
contacte amb el món, de raonar, 
de lligar conceptes... A la pràcti-
ca, però, per la seva manera de 
ser topa amb el seu segon, el ca-
poral Veciana, més terrenal i 
pragmàtic, i que el troba pedant.  

- Sembla que hi ha un joc inte-
ressant entre aquestes dues 
personalitats. 
- Són una unitat en dues 
parts. Un és més especulatiu, 
l’altre més impacient; un més 
intel·lectual, l’altre gens; un 
és solter, té diners i viu la vi-
da; l’altre està casat, té dos 
fills i paga una hipoteca. Es 
complementen.  

- Es va assessorar per saber 
com treballa la policia? 
- Sí. Vaig entrar en contacte amb 
un sergent dels Mossos d’Es-
quadra de la Comissaria Central 
de Tarragona, una persona ama-
bilíssima que m’ha assessorat 
en qüestions relacionades amb 
el procediment policial.  

- L’acció comença amb l’apa-
rició del cadàver d’un ciclista 
al Pont del Diable. La ciutat 
de Tarragona es fa present al 
llarg de tota la novel·la? 
- És una novel·la molt ciutada-
na, de Tarragona, sí. Molt, mol-
tíssim. Els personatges es mo-
uen força per la ciutat. Es mira 
al detall Tarragona.  

 
- Això és una estratègia seva 
per apropar la història al lec-
tor, o per a vostè també és 
més fàcil ubicar la trama a la 
ciutat on viu? O, al contrari, li 
resulta més difícil? 
- Jo he fet novel·les que passa-
ven a Marsella, a Sarajevo, a 
Perpinyà... De les onze no-
vel·les que he publicat, quatre 
passen a la ciutat de Tarragona. 
Una novel·la la pots posar on 
vulguis, però és evident que tu 
ets més autèntic quan et mous 
en un territori que coneixes bé. 
Els llocs literaris ho són perquè 
la gent hi col·loca allí literatura, 
no perquè els indrets siguin 
més o menys literaris per ells 
mateixos.  

- Com va sorgir la idea del ca-
dàver al Pont del Diable?  
- L’aparició d’un mort al Pont 
del Diable neix d’una visió me-
va, d’una imatge personal. El 
Pont del Diable és un lloc on 
vaig a caminar i que conec bé de 
fa molts anys. Allí hi ha una me-
na de cabanetes obrades en un 
mur. Un dia hi passava i, de cop i 
volta, vaig pensar ‘mira, aquest 
és un lloc perfecte per amagar 
un mort’. A partir d’aquesta 
imatge ja ho tens tot, ja pots es-
tirar del fil: qui troba el mort, 
qui és el mort...  

 
- Xala o pateix, escrivint? 
- Jo xalo, xalo! No he patit mai 
escrivint, m’ho passo molt bé, 
entre altres coses perquè m’ho 
prenc amb molta llibertat. És un 
al·licient per mi no saber mai 
com es resoldrà la novel·la.  

- Vol dir que desenvolupa la 
trama a mesura que va  
escrivint? No l’estructura 
prèviament? 
- Jo començo amb una imatge, 
amb una idea, com aquesta del 
cadàver al Pont del Diable, i lla-
vors vaig fent. Això és el més di-
vertit de la creació. Quan es-
crius així et permets poder in-
corporar a la ficció qualsevol 
cosa que passi a la vida real; una 
protesta laboral, un desnona-
ment, els atemptats de París, 
per exemple...  

 
- Per què agrada tant la no-
vel·la negra? 
- Jo ho estic descobrint ara. Es-
tic descobrint que els lectors de 
novel·la negra són uns entusias-
tes. Que hi ha moltíssima gent 
que llegeix novel·la negra, que 
tenen un món propi, que es co-
neixen, que escriuen blocs i que 
d’una novetat en parlen de se-
guida perquè estan molt a 
l’aguait... La novel·la negra té un 
seguidor molt fidel, com també 
passa amb la novel·la històrica. 
Una novel·la negra té molta més 
repercussió que qualsevol altra 
novel·la. 

 
- Després de ‘La mort sense 
ningú’, creu que hi haurà 
nous casos per al duet del 
sotsinspector Vidal i el capo-
ral Veciana? 
- Com a mínim n’hi haurà un al-
tre segur, perquè ja el tinc pràc-
ticament acabat.

PERFIL | Jordi Tiñena (61), llicenciat en Filologia Hispàni-
ca i doctor en Filologia Catalana, acaba de publicar la se-
va onzena novel·la, ‘La mort sense ningú’ (Llibres del de-
licte). És la quarta ambientada a la ciutat de Tarragona 
i la primera que pertany al gènere criminal.

‘Tenia pendent una novel·la negra’
ENTREVISTA | Jordi Tiñena Escriptor i catedràtic de Llengua Catalana i Literatura

Jordi Tiñena fotografiat al ‘Diari’ amb un exemplar de la seva onzena 
novel·la, ‘La mort sense ningú’, que acaba d’arribar a les llibreries.  L. MILIÁN

❞‘La mort sense ningú’ 
és una novel·la molt 
de Tarragona, es mira 
al detall la ciutat

❞L’aparició d’un 
cadàver al Pont del 
Diable sorgeix d’una 
visió meva personal

Seminario de 
Justicia Social 
y Ambiental en 
la URV

UNIVERSIDAD

■ Hoy lunes, se inicia el IX Se-
minario Internacional de Diá-
logo Ambiental, Constitucio-
nal e Internacional que tiene 
como objetivo analizar la jus-
ticia social y ambiental en un 
contexto de crisis global. Es-
te seminario se realizará en la 
URV y en la Universidad de 
Lisboa. Cuenta con 19 ponen-
tes, profesores de la URV y de 
otros centros e institutos. La 
profesora de la URV Susana 
Borràs forma parte del Comi-
té organizador.  

 
SANTA TECLA 

La campaña 
#QuelaTeclaTacomp
anyi ya tiene a sus 
ganadores 
La campaña #QuelaTecla-
Tacompanyi obtuvo duran-
te las fiestas una gran acep-
tación en las redes sociales. 
Al concurso para aspirantes 
a Mestres Teclers se presen-
taron un total de 55 retos y la 
campaña ha tenido un alcan-
ce de 82.000 personas en 
Facebook. El premio princi-
pal de Mestre Tecler fue pa-
ra Joan Ruiz y los otros tres 
lotes de premios de Mestres 
Teclers fueron para Natalia 
Segura, Sergio Ganado y Ju-
dith Mínguez. Entre otros 
regalos los lotes estaban 
compuestos por gafas de 
sol, la camiseta de #Quela-
TeclaTacompanyi, un lote 
de merchandising de Tarra-
gona 2017 y tarjetas de la 
EMT. 

 
CULTURA 

La Diputació 
colabora en la edición 
de una colección de 
libros sobre fiestas 
La Diputació de Tarragona 
ha colaborado en la edición 
de la nueva colección de li-
bros ilustrados Festes i Tra-
dicions de Catalunya, con di-
bujos de Pilarín Bayés y tex-
tos de Marga Sala y Joan 
Soler i Amigó. La publica-
ción se presentó en el Palau 
de la Generalitat, en Barce-
lona, en un acto presidido 
por el presidente Carles 
Puigdemont¡, acompañado 
de Josep Poblet como repre-
sentante de los presidentes 
de las cuatro diputaciones 
catalanas, las cuales tam-
bién han participado en la 
edición de la colección de 
doce volúmenes. Es un pro-
yecto de Grup 62, el diario 
La Vanguardia y Estudi Pila-
rín.


