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   Una llarga trajectòria 
farcida de novel·les 
excel·lents avala el nou títol 
de Jordi Tiñena, un autor 
que ha guanyat premis com 
el Pin i Soler o el Ciutat 
d’Alzira i que ha conreat 
principalment la narrativa, 
amb incursions en la novel·la 
històrica. 
   En Tiñena és un novel·lista 
que sap harmonitzar 
magistralment el llenguatge 
amb l’època i amb els 
personatges que escull a 
cada llibre, una 
característica no tan 
freqüent com seria 
desitjable. Al capdavall, 
però, les històries les 
construïm amb paraules i la 
dosi de versemblança 

necessària a cada novel·la 
comença en aquest port; de 
fet, cada novel·la és un port 
on van arribant personatges, 
cadascun amb la seva  
història, amb les seves 
pulsions vitals que 
s’estendran pel territori 
escollit.  
   Aquesta metàfora té molt 
a veure amb la darrera obra 
de l’autor. El somriure del 
viking és realment una 
novel·la molt adequada als 
temps que vivim, malgrat 
situar-se al 1012, en una 
ciutat de Turtuxa que és el 
bastió més extrem de la 
cristiandat. Turtuxa és 
aleshores una cruïlla de 
cultures, d’homes i dones 
vinguts d’arreu que es 
barregen amb els habitants 
autòctons i que de cop han 
de conviure amb altres de 
molt diferents, guerrers del 
nord que s’instal·len prop 
d’Amposta i comencen a 
estendre la seva influència i 
la seva cultura pel delta de 
l’Ebre. 
   La lluita pel poder, i també 
la vida quotidiana que 
apropa sempre els éssers 
humans, la recuperació 
d’una època difícil 
d’imaginar a hores d’ara, les 
petjades que els homes del 
nord van deixar al sud de 
Catalunya... En Tiñena 
aprofundeix en aquests 
elements per oferir-nos una 
novel·la vibrant, molt 
entretinguda, en la qual 

batega aquell temps llunyà, 
fent-lo proper i entenedor. 
També fent valuosa aquella 
màxima que ens parla d’una 
humanitat que ha quedat 
enrere, però que, en el 
fons, no la integraven 
persones tan alienes a les 
característiques que ara 
mateix ens defineixen: 
l’amor, el poder, l’instint de 
supervivència. 
   Un dels aspectes més 
aconseguits d’El somriure del 
viking, a més d’aquesta 
manera de situar-nos en 
un passat que ens costava 
d’imaginar, són els seus 
personatges. Tant el cap dels 
vikings, l’Aslak, com el 
geògraf Ibn Mehzin, que 
articula la novel·la amb la 
precisió del seu ofici, 
resulten propers al lector, 
configurant-se com els 
màxims interlocutors 
de dues cultures que no es 
comporten al capdavall 
d’una manera tan distinta. 
Una novel·la excel·lent, de 
lectura amable i senzilla, que 
sap posar davant els lectors 
una època oblidada sense 
que es perdi la complexitat 
i la petjada humana dels 
seus protagonistes. A més 
d’una obra que materialitza 
un territori a través del 
llenguatge, un espai que ens 
pertany i que enriqueix els 
nostres orígens. 
Imprescindible 

 


