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Tarragona. Antic Ajuntament. 04/11/2016. Jesús Figueras 
presenta La mort sense ningú. 

Jordi Tiñena. Llibres del delicte, núm. 18. 
2016 

 Avui, abans de sortir de casa, he 
mirat els llibres de Jordi Tiñena que tinc a la 
biblioteca. N’he comptat deu. La mort sense 
ningú és l’onzena novel·la i la primera de 
gènere negre o policíac.  
 Mentre llegia el llibre se m’ha 
plantejat un dubte relacionat en la 
presentació que em tocarà fer, ¿què he 
d’explicar del llibre? I més encara ¿què es 
deu poder explicar d’un llibre d’enjòlit en la 
presentació que faig ara? S’ha de tenir 
present que hi ha persones que no volen 
sentir ni el més lleu comentari d’un llibre 
previ a la lectura, encara que el comentari no 
tingui res a veure amb l’argument, ni que 
sigui un element marginal respecte a la 
trama. En canvi, hi ha persones que no els fa 
res que es parli d’un llibre abans de llegir-lo. 
I relacionat amb el que acabo de dir, vull 
parlar dels articles i entrevistes que han sortit 
en la premsa al voltant de la publicació de La 
mort sense ningú. Llegint-los tots es pot 
arribar tenir una visió bastant completa de 

l’obra. I com que sempre tinc por de no explicar més del que es deu explicar, llegiré el que es 
va publicar al Diari Més arran de la presentació de la novel·la a Reus per part de Jordi Cervera. 
Diu el redactor: 
El relat se centra en l’aparició del cos sense vida d’un ciclista al Pont del Diable de Tarragona. 
Amagat de manera matussera entre fulles i apartat del corriol per on circulava, inicia la 
investigació el sotsinspector Vidal, que aviat se sorprendrà en descobrir que es tracta d’un 
mort que no plora ningú. Un cas que ningú no té cap interès a resoldre. Les pistes tampoc no 
conviden a continuar investigant, però Vidal, acompanyat del caporal Veciana, contrapunt 
terrenal i pragmàtic del sots inspector, s’entesta a veure més enllà d’una solitària mort 
accidental.  
 
He agafat unes paraules de David Gómez que ens donen noves pistes de la novel·la:  
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“És la primera novel·la negra d’una saga. Com veureu hi ha dues trames molt marcades, la 
policial i la personal, i aquesta última es desdobla en dos o tres petits escenaris dramàtics. 
L’autor utilitza els capítols intercalats per anar desgranant les diferents trames. 
 
I per acabar amb les diferents veus faré notar la de Ricard Lahoz que des de Fet a Tarragona 
del 27 de setembre acaba l’article dient: 
La resolució de la mort sembla el més secundari, el menys important, de la novel·la. L’autor ha 
introduït al relat tonalitats ‘negres’, però allò que realment li importa és ressaltar les relacions 
entre els personatges. Jordi Tiñena reapareix amb força al panorama literari, després de 
superar el moment més difícil de la seva vida. I per això, la vida és la gran protagonista de La 
mort sense ningú. 
 
Ara que s’ha explicat una mica de què va la novel·la jo tiraré cap a la banda dels personatges, 
una mica per entendre què pensen i com pensen, què diuen i perquè ho diuen o perquè callen. 
Presentaré una mena de trencaclosques amb molts buits que el lector haurà de completar 
quan llegeixi la novel·la. 
 
 Llegeixo literalment el començament del llibre: 
¿Hi ha cap coneixement al món tan cert que ningú en pugui dubtar? (p. 9) 
 
És la cita de llibre Problemes de filosofia, de Bertrand Russell. Comencem doncs amb un filòsof. 
A mi em fa dir: això és gra fort! La importància de la filosofia no és menor en el llibre. Ja ho 
veureu quan el llegiu. O ja ho heu vist si l’heu llegit.  
¿Puc dir que és la hipòtesi que conduirà el llibre fins al final? És possible, però seguint la cita 
inicial, també en puc dubtar. Jordi, ¿ens ho podràs explicar? 
Tornant a les ressenyes sobre el llibre, aquestes expliquen que és la primera novel·la de trama 
criminal, que Jordi dóna un paper important a les relacions entre els personatges, que l’autor 
és un enamorat de Tarragona, i del Pont del Diable, que cada personatge duu un bocí de Jordi 
Tiñena. I també que és una crònica actual de la ciutat de Tarragona en l’aspecte urbanístic, on 
el compromís social de Jordi hi és manifest i les relacions de poder també. Hi trobem el món 
marítim de la navegació, la gastronomia, la música, la geografia, la història, la literatura, la 
filosofia. Tots tant cars a l’autor. No sé on he llegit que aquest conjunt de característiques 
aporten a la novel·la l’adjectiu de mediterrània. 
M’agradaria destacar les maneres de fer, els pensaments que mouen els personatges 
d’aquesta manera tindrem un coneixement complet de què pensa el narrador. És clar que aquí 
no es tracta de parlar de qui explica la novel·la, sinó precisament de la novel·la que ha escrit. 
En la novel·la hi ha la veu del narrador i la dels personatges. Tanmateix tant si sentia la d’un 
com la dels altres, totes em remetien a l’autor. I al final he sumat: narrador més personatges 
igual Jordi Tiñena. I quan llegia el llibre no em podia sostreure de pensar: “Ostres, Jordi, sí que 
la saps llarga” o “Renoi, sí que en saps de coses”. I tal com diu ell mateix: “A Tarragona ens 
coneixem tots.” Sí, sí, però llegint la novel·la vas entrant en els plecs més recòndits d’un Jordi 
Tiñena sempre sorpresiu.  
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Així, doncs, entraré a comentar els aspectes que m’han interessat de la novel·la, que m’han fet 
pensar o que m’han colpit per un motiu o altre. 
Escolteu què diu Vidal respecte de la relació de parella, quan parla amb la seva xicota:  
Et dono el que vull i et puc donar, i accepto el que vols i em pots donar. (p. 21) 
 
Sembla que amb aquesta filosofia no hi cap el conflicte, però ens equivocaríem. El conflicte hi 
és. Unes vegades present i altres somort. I mireu com continua: 
No és fàcil ni està escrit enlloc que sigui un camí plàcid d’aigües manses. Perquè no donar la 
culpa no vol dir no revoltar-se contra la situació. (p. 21) 
 
Per tant, acceptació i revolta. Una bona dialèctica per afrontar les situacions humanes. No cal 
que siguin de l’àmbit de parella. És pot aplicar a qualsevol situació. 
És bo de fer constar la tècnica detectivesca de Vidal. Quan són al lloc on ha trobat el ciclista 
mort, als camins del Pont del Diable, s’estableix un diàleg entre el caporal Veciana i el 
sotsinspector Vidal: 
-Què busquem? 
-Res, només passegi per aquí i miri d’observar sense pensar, deixi que els ulls recullin 
informació i l’enviïn al cervell i procuri no processar-la. Ja ho farà després si hi ha res a 
processar. Els sentits ho recullen tot, però el nostre cervell no sempre és capaç d’organitzar 
adequadament totes les dades. (p.28)  
 
Vidal sempre està pendent de l’etern joc entre els sentits i la percepció, i la realitat. 
Veciana és molt més resolutiu i pragmàtic i en el curs de la investigació sobre el mort diu: 
-Si hi ha diners pel mig, segur que són els diners. Passions i diners són les palanques que 
mouen el món. Per cert, el finat no té últimes voluntats registrades i el seu hereu és el cosí 
germà, (...), resident a Gandesa. Sí, el cosí amb qui, segons el seu semiamic Garcia, estava 
barallat. Ara sí que l’atzar és juganer. (p. 40)  
 
Tornem a la parella Vidal-Roser, la seva xicota, i què en pensa el narrador de les seves 
discussions: 
En una guerra de posicions en què cap dels dos contendents no vol guanyar perquè no sap ben 
bé on està la victòria i on la derrota, l’única opció és no moure’s, encara que la immobilitat 
s’emmascari amb moviments innocus. (p.60) 
 
Al llarg de la novel·la s’estableix una connexió entre economia, política i justícia que afavoreix 
els poderosos. Vidal respon amb un cop de gènit a una intervenció de Veciana. 
-No em toqui els collons i no em doni la llauna amb les seves opinions, no em coneix prou –el 
to sec i deliberadament agre. No li acabava d’agradar l’actitud entre justiciera i rancuniosa del 
caporal. (p.70) 
 
Apareix un personatge entranyable, el Pau, amb una petita minusvalia, cosí germà i admirador 
de Vidal. És un mentider. Des de quan? Possiblement des de sempre.  
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Des que s’imaginava un altre i es somiava distint perquè volia ser un altre. Fa molts anys que 
menteix. (...) En realitat no fa altra cosa que suplantar altres personalitats que hauria pogut 
tenir. I ha descobert que, malgrat el que es diu, les coses sí que són el que semblen, encara 
que només sigui perquè tots plegats actuem creient que ho són. (p. 73)  
 
¿Per què actua així, Pau? Aquí, el narrador, tracta el tema filosòfic dels límits de la realitat i de 
la identitat.   
Al llarg del llibre trobem diferents descripcions de la ciutat de Tarragona i del camp que 
l’envolta. N’hi ha de la Part Alta amb les seves glòries i misèries. I el Camp de Tarragona des 
d’una de les torres de l’avinguda de Roma: amb la presència dels polígons petroquímics, les 
infraestructures que tallen el camp en mil bocins i la persistència, encara, dels conreus 
encabits en les restes del sòl agrícola. 
En tota la novel·la  les investigacions a l’entorn del ciclista mort, les relacions entre els 
personatges i tota altra consideració estan fistonats i reforçats per aportacions d’àmbits 
diferents que demostren la diversitat d’interessos  de Jordi. Tenim la presència de la literatura: 
Poesia de Rafael Alberti. El llibre de les dones. Memòries d’Adrià. Notre Dame de París. 
L’orfeneta de Menargues. Viatge de Grècia, de Ioannis Papadiamantópoulos. Les veus de 
Marràqueix, d’Elias Canetti. La carta robada, d’Edgar Alan Poe. L’auca del senyor Esteve, de 
Santiago Rusiñol. Gargantua i Pantagruel. Literatura llatina Dialogus de oratoribus, de Publi 
Corneli Tàcit. Farsalia, de Lucà. Poesia eròtica de Catul. 
També hi ha referències al cinema: Les mines del rei salomó. Ulisses, de Kirk Douglas. 
L’increïble Hulk. Death wish. La conspiració del silenci. 
De filosofia: Problemes de filosofia, de Bertrand Russell.  Discurs de mètode, de Descartes. 
Dialèctica erística o L’art de tenir raó, de Schopenhauer. Pascal. Els cínics de l’antiga Grècia. La 
crítica de la raó pura, d’Immanuel Kant. 
S’esmenta un llibre de fotografia: Panorama Pintoresco, de 1931    
També hi és present la música: Paco Ibáñez canta Rafael Alberti. Cinquena simfonia, de 
Beethoven. La Partita núm. 2 de J.S. Bach. Don Giovanni, de Mozart. Round About Midnight, de 
Miles Davis. Dexter Gordon. Hódie Chistus, cant gregorià. La Trinca. 
Pel que fa a les sèries de televisió: Anatomia de Grey. Bones. Blue Blood. True Detective. 
Aquest tema apareixen en un moment divertit de la novel·la quan es planteja si els metges han 
de veure sèries televisives d’hospitals, si els policies de sèries policíaques i si els professors 
pel·lícules d’instituts. 
S’hi cita un psiquatre: Carl  Gustav Jung.    
Un diccionari: Diccionari de les bones maneres del senyor Amable.     
Un llibre d’història: Allegro ma non tropo, de Carlo Maria Cipolla.    
I dos detectius: Philip Malowe i Bernard Gunther. 
Biel, germà de Vidal, d’adolescent descobrí el plaer de la lectura. S’inicià amb Les aventures de 
la missió Barsac, de Jules Verne. I després es llençà de cap a llegir la col·lecció Juvenil Cadete 
de l’Editorial Mateu: Defoe, Swift, Rostand, Dickens, Melville, Stevenson, Hugo, Scott, els grans 
russos, Mann o Kawabata, aquests últims en acabar el batxillerat. 
 



5 
 

Em fa gràcia de destacar la manera com es presenta d’una manera sintètica la imatge d’un 
violent: 
L’home sembla que és dels que de seguida t’agafen per les solapes i et deixen anar quatre 
capellans a la cara mentre et diuen el nom del porc. (p. 85) 
 
No puc de defugir de ressaltar un petit recorregut vital dels germans, Vidal i Biel: 
Inseparables, Peret i Mandinga corretejant pels carrers de la Part Alta, havien compartit aula a 
l’institut i facultat i pis a Barcelona; havien aterrat a la mateixa sala de professors en acabar la 
carrera i l’havien abandonat alhora pel mateix motiu: cap dels dos no volia ensenyar. Havien 
estudiat el que els agradava i havien gaudit de la carrera. En acabar havien provat la sortida 
natural dels seus estudis i aviat van veure que serien mals professors i, abans d’agrejar-se la 
vida i fer-la agre als seus alumnes, se’n van allunyar sense cap recança. El filòsof va fer-se 
policia i el filòleg de llengües clàssiques va dedicar-se a tasques editorials i a la traducció de 
clàssics llatins i grecs, que li permetien viure amb modèstia, però amb llibertat d’horaris, i a 
l’astronomia i a la reparació de franc de petits electrodomèstics del veïnat. (p. 97) 
 
 I com Vidal explica perquè es va fer policia: 
Jo em vaig fer policia perquè vaig pensar que era el millor que podia fer un filòsof si no volia 
fer classes. I jo no en volia fer, ja ho vaig provar. Ser policia permet tenir l’antena sempre 
connectada a la vida, pensar, deduir... (p.109) 
 
La mort de Manuel Artal, el ciclista, continua sent un misteri: ¿accident? ¿homicidi?  
Tota contenció esclata emocionalment quan Vidal es troba enxampat entre el ciclista mort i la 
malaltia de Biel. El narrador ho reflecteix així: 
Què coi l’importava a ell la mort del ciclista! Allò només era una feina. A qui l’importava, en 
realitat? A ningú! Ningú no el trobava a faltar, ningú no el plorava ni ningú li preparava un 
enterrament digne. Per què, doncs, havia d’importar-li, a ell? A ell, li importava el Biel, que 
semblava que volia anar-se’n sense fer soroll. (p.104) 
 
I en un altre ordre de coses, ens explica el concepte de corrupció: 
Per al policia madrileny, Hernández, tothom era corruptible, perquè tothom tenia un preu en 
algun moment. Els qui es quedaven fora eren els que ningú no necessitava corrompre o els que 
el corruptor no havia encertat a trobar el preu o no havia esperat a fer l’oferta en el moment 
adequat. Una visió desencantadora, més que cínica, que Vidal no havia volgut discutir i encara 
no sabia si compartia. (p. 108) 
 
I després ens explica com funciona la imaginació en la feina del policia: 
Aquí ens ho imaginem tot. La realitat és pitjor que la imaginació, perquè tot allò que es pot 
imaginar es pot fer, quan s’ajusta, i és en la realitat que es fa. I en fer mal, la imaginació té pocs 
límits i la nostra capacitat per fer-ne, també. Sí, els límits són fàcils de traspassar i els fils que 
ens lliguen a la convivència social, lleis i conviccions, molt fràgils. -Diu Vidal. (p. 116). 
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No vull passar per alt les consideracions sobre l’ensenyament a propòsit de l’art de la retòrica 
de Tàcit que Biel tradueix: 
Potser en parlaria amb alguna de les professores del col·legi que hi havia la vora; com tots els 
dies, unes quantes vindrien a esmorzar després. A veure què en deien, que ja l’any setanta-
cinc o setanta-set Tàcit atribuís la decadència de l’oratòria al declivi de l’educació familiar i 
escolar, que considerava inadequada i en mans de mestres poc preparats. El Biel somrigué 
fascinat per la inesgotable capacitat de l’home per desaprendre i repetir-se. (p. 126) 
 
Les tertúlies polítiques de la ràdio també reben de valent: 
-S’ha de ser monjo tibetà per escoltar impassible les tertúlies. Si alguna vegada t’hi conviden –
Vidal a Veciana-, avisa’m, tinc el llibre perfecte perquè et preparis, es va publicar el 1864 i el va 
escriure un filòsof alemany anomenat Schopenhauer; es titula Dialèctica erística o l’art de tenir 
raó. Tot i no estar acabat, conté fins a trenta-vuit estratagemes per guanyar en una discussió. 
Gairebé tots són d’una actualitat absoluta i els fan anar tothom, encara que no l’hagin llegit 
mai. Inclou de la simple i directa provocació per fer perdre els papers a l’altre fins a barrejar-ho 
tot, fer-li dir el que no ha dit, per refutar-ho fàcilment, utilitzar amb malícia les analogies i els 
exemples o recórrer a la desqualificació i l’ofensa. (p. 130) 
 
També hi surt una acció dels antidesnonaments en una concentració davant una entitat 
bancària, recognoscible per molts, a la plaça Imperial Tàrraco. Segons l’opinió del narrador:   
 
Els de la plataforma antidesnonaments i els que hi eren per recuperar els diners de les 
preferents eren allí com un indicador del paper depredador de bancs i caixes sota la protecció 
del govern, la incapacitat d’un sistema polític que, per activa o passiva, n’era responsable. (p. 
131) 
 
Les dues trames, la policíaca i la personal de Vidal,  ¿es troben? 
Em ve la imatge d’una via de tren, et poses en mig i veus les paral·leles com marxen enllà, al 
final l’efecte òptic fa que s’ajuntin els rails. ¿Què passa a la novel·la? ¿Es troben o és un efecte 
òptic? Ho deixarem que els lectors ho descobreixin. 
També s’hi fa un retrat de l’església catòlica i les connexions entre poder econòmic i 
l’eclesiàstic:  
És un d’aquests assumptes que agraden als mitjans de comunicació, i més ara que l’església 
ocupa les primeres planes dels diaris i obre les notícies de televisió a causa de les pastorals 
ultraconservadores d’alguns bisbes, el tracte de favor que el govern atorga a les escoles 
religioses, els escàndols dels casos de pederàstia i alguns episodis financers que ja coneixes. I 
tu ja hi has sortit prou. (p. 148) 
 
El nas de perdiguer de Vidal quan escruta un possible sospitós o testimoni li fa dir: 
De vegades les aparences podien enganyar, ben cert, però per poc temps. Si una garsa no es 
comporta com una garsa és perquè no és una garsa, per més plomatge blanc i negre que 
exhibeixi. (p. 151) 
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Vidal no s’està d’incloure cites d’autoritat quan interroga: 
Dubtar de tot, com creure-ho tot, són dues maneres còmodes d’evitar la reflexió. Ho va deixar 
escrit Henri Poincarré i jo li faig cas. Per això em sembla poc convincent la seva explicació. Per 
què no em diu alguna cosa més? Vostè no fa la fila de ser algú que deixa un milió a la babalà. 
(p. 155) 
 
I vet aquí una explicació de la crisi econòmica i del rèdit que en treuen els rics:  
-No s’ofengui, però vostè és policia, guanya un sou, potser té un fons d’inversió a benefici del 
banc i un dipòsit a terminis mal remunerat, i tard o d’hora el convenceran que es faci un pla de 
pensions perquè l’estat aviat ja no serà capaç de mantenir tants jubilats. Aquest és el seu 
escenari. Pocs diners i inversions poc productives que sovint no arriben a cobrir la inflació. 
Però el meu és tot un altre. Quan es tenen diners, se’n guanyen molts. Deu haver vist que les 
grans fortunes del planeta les han incrementat en milers de milions en aquests anys de crisi. 
D’altra banda no es guanyen diners sense risc. Per això de vegades se’n perden molts. El que 
importa, doncs, només és el balanç final. (p.154)  
 
Vidal vol comprar el Mas del Frare Mut. En part per fer un cop d’efecte davant de la Roser atès 
que la relació es troba en un punt d’indecisió. El mas està situat al terme municipal del Catllar. 
Tiñena esdevé un racontador de llegendes en boca de l’inspector Hernàndez.  
Diuen que temps era temps el mas era d’un pagès ric d’aquests rodals. Llavors no era com el 
veus ara. Al costat del mas s’hi aixecaven altres construccions on vivien algunes famílies que el 
treballaven. L’amo, viudo, vivia amb una germana conca i tenia dos fills, un noi i una noia, i un 
altre xic que havia recollit i que tothom feia bord de l’amo. Fos com fos, la noia, la casà amb un 
hereu de la Secuita, el noi fou hereu de masos i terres, i el recollit fou tractat com a fadrí 
cabaler, marxà de mas i es feu frare franciscà al convent de Tarragona, que era on hi ha ara 
l’arxiu històric i un institut. Quan arribà l’hora de retre comptes a Déu, l’amo féu cridar el franc 
menor i volgué confessar-s’hi. Fos el que fos el que confessà el moribund, trasbalsà 
profundament el frare. Tant, que no tornà al convent i es tallà ell mateix la llengua per no 
desvetllar mai els secrets que havia escoltat. Les males llengües afegeixen que el que confessà 
l’home fou que el frare era fill d’ell i de la seva germana. (p. 163-164) 
Aquesta història m’ha fet pensar que tenia retirada amb alguna cosa que havia llegit i rumiant 
rumiant m’ha vingut a la memòria que segueix un argument que té alguna semblança amb la 
novel·la La família dels Garrigas, de Pin i Soler. I em pregunto si Jordi Tiñena li vol fer un 
homenatge. 
 Per triar quina de les pistes han de seguir per continuar la investigació del ciclista mort, 
Vidal posa mà al filòsof Pascal: 
Segons ell les decisions s’han de prendre segons el valor esperat de  les possibilitats d’elecció. 
És un argument matemàtic, en definitiva. (p. 169) 
 
Després d’una estona de navegació a bord del Calabaixa de nit, cap al tard, Biel ensenya les 
constel·lacions a Vidal. Les constel·lacions al servei de la lluita per la supervivència, de la lluita 
contra la malaltia. 
-Tu saps que això no em fa ni fred ni calor. –fa Vidal 
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-Una més encara –diu Biel-. Para atenció en aquesta. És la constel·lació d’Hèrcules. Sembla un 
home a punt d’agenollar-se, però els braços no estan caiguts en repòs, no està vençut, al 
contrari, lluita. No massa lluny hi té les constel·lacions d’Hydra i Càncer, a qui va vèncer en un 
dels dotze treballs. Totes aquestes constel·lacions ens parlen de voluntat i de lluita: com 
Cassiopea que en la seva aparent feblesa ens indica el nord, com Orió, incansable en la seva 
persecució o com Hèrcules, que sent nadó salvà la vida matant les serps que li envià Hera i ja 
adult aconseguí sortir dels dotze treballs aparentment impossibles que li ordenà Eristeu. Ho 
veus? El cel parla d’esperança, de convicció, de lluita, de victòria. I ho fa perquè jo el vull veure 
així. I cada nit pujo al terrat i les busco, sovint inútilment, però, així i tot, les veig i m’ajuden a 
fer-me el ferm propòsit de mantenir-me dret.(p. 193) 
 
¿És un homenatge a Ramon Llull? Sobre la  Taula general, de Ramon Llull, es diu: 
En aquesta obra es fa un estudi de les cures dels malalts (...) i de les influències que hi poden 
exercir les constel·lacions i els planetes sobre la base de la gradació i combinació dels quatre 
elements, que són fruit de l’acte diví de la creació.1 
 
Per no perdre el fil de la investigació, de tant en tant hi ha recapitulacions que ens centren en 
l’estat de la qüestió. Deu ser una deixa de la feina de professor que Jordi va exercir, ¿o el guió 
de la novel·la negra ho exigeix? 
 Un altre personatge emotiu, l’Àngel, antic militant comunista que,  després de veure 
les notícies desastroses de l’actualitat, explica: 
-Quina merda de país us hem deixat. Pau! Culpables, som culpables. Vam perdre la guerra, 
vam fracassar en el retorn, vam permetre una transició que ens van vendre com a modèlica i 
no fou més que un canvi dirigit pels franquistes més joves i tutelat pels sabres dels militars en 
què, a canvi de democràcia, ells mantingueren tot el poder real i es regalaren una amnistia, i 
ens han lligat de per vida, i hem viscut amb el cap acotat, sota el pes d’una llei de l’oblit 
ominosa. I ara s’embutxaquen el país a grapats amb la connivència de totes les institucions de 
l’estat, des de la monarquia fins a la judicatura, gràcies als grans i petits partits del sistema. 
País de malparits! (p.218) 
 
 Vet aquí qui és l’Angel: 
L’Àngel, fusteret del PSUC a la ciutat, soldat de la lleva del biberó a l’Ebre amb setze anys que 
ningú no va voler comprovar; maqui barbamec a Bossòst, aprenent de quadre comunista a 
Txecoslovàquia, militant clandestí d’enllaç entre l’exterior i l’interior avui aquí i demà allà, 
ciutadà exiliat a Tolosa de Llenguadoc i finalment retirat i retornat a la ciutat després de la 
mort de Franco, no pot ni vol evitar pensar que ha fracassat i que tant de bo alguns dels trets 
que el van esquivar li hagués estalviat veure que ha malgastat la seva vida i cap dels seus 
anhels i somnis s’ha acomplert. Quan s’adorm, vençut per l’escalforeta d’un dinar abundant i 
les boires d’un trago de més i vés a saber per quin estrany viarany, la ment li recula i es fa un 

                                                                        

1 VILLALBA, Pere (2015). Ramon Llull, escriptor i filòsof de la diferència, 1232-1316. Barcelona: 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
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lloc en el passat, i es reconeix a lloms d’un núvol sense govern que recorre els espais de la 
memòria amb obsessiva constància i severitat. Mala sort, Àngel, amb el somni.” (p.218) 
 
Ara la picada d’ullet és per a l’Arnau, arquitecte, que pot fer les reformes al Mas del Frare Mut 
i que té el seu correlat a la vida real, és un parent proximíssim de Jordi... i de Berta. 
¿S’agafa abans un mentider que un coix? Segons la cultura popular, sí. Segons el narrador, no:  
... els arxius de la policia són plens de casos que no han pogut ser resolts, molts d’ells per falta 
de proves concloents; molts d’ells perquè, malgrat tots els indicis i les circumstàncies, els 
interrogatoris no han aconseguit que als sospitosos els tremolés la veu quan mentien quan la 
mentida és el resultat d’una acció planificada, el refrany s’esmicola en mil bocins, impossible 
de reconstruir. A un bon mentider no se l’agafa tan fàcilment.” (p.125) 
Hi ha coses que no avancen segons Vidal: l relació amb la Roser, la malaltia de Biel i el cas de 
Manuel Artal, el ciclista mort. ¿Què en farem de tants caps sense lligar? 
La investigació va per uns camins que fa que Vidal parli de la teoria de la sincronicitat de Carl 
Gustave Young. La definició diu:  
“que dos fets o més relacionats entre ells de manera no casual i de significació igual o molt 
similar coincideixin en el temps. (p.275) 
 
I ja no diré res més. Us he presentat la meva lectura de La mort sense ningú mirant de no 
desvetllar cap baula de la trama policíaca. Us he ensenyat alguna peça d’aquest 
trencaclosques. Ara a vosaltres, lectors, us correspon de completar-lo tot llegint el llibre. 
 
Jesús Figueras Jové 
Tarragona, 3 de novembre de 2016  
 
Preguntes 
¿La cita inicial és la tesi que es manté al llarg del llibre? 
¿Per què has repartit la teva personalitat en diferents personatges? 
¿Com és que anomenes Mediterrània, la novel·la? És una nova marca? 
El nom de Veciana, ¿és un homenatge al fundador dels Mossos d’Esquadra? 
La veu en la novel·la: el narrador, els personatges. ¿La suma d’aquests dos elements és Jordi 
Tiñena? 
L’origen del Mas del Frare Mut, ¿és un homenatge a La família dels Garrigas, de Pin i Soler? 
Segons s’ha dit de manera encertada, a finals del segle XIX, Pin i Soler explica el pas de la 
Tarragona de l’Antic Règim a la Restauració amb tots els canvis que això provoca.  
Baixeras explica el canvi d’una Tarragona sota el paraigua de clero, militars i funcionaris a una 
ciutat marcada per una altra tríade: la petroquímica, el turisme i la Universitat, canvis que 
s’esdevenen als anys seixanta del segle XX. 
Ara toca veure qui explica la Tarragona actual. ¿S’han produït prou transformacions que faci 
necessari algú que les expliqui? 
Biel explica les constel·lacions a Vidal. ¿És un tribut degut a Ramon Llull? 
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