




Amic lector:

Sempre he cregut que tot escriptor, ho admeti o no,

té entre els seus llibres els que considera com els seus fa-

vorits. Aquesta predilecció rarament guarda cap relació

amb el valor literari intrínsec de l’obra ni amb l’acollida

que al seu dia li van dispensar els lectors ni amb la fortu-

na o penúria que li hagi proporcionat la seva publicació.

Per alguna estranya raó, un se sent més proper a segons

quines de les seves criatures sense que sàpiga explicar

gaire bé el perquè. Entre tots els llibres que he publicat

des que vaig començar en aquest estrany ofici de

novel.lista, pels volts del 1992, Marina és un dels meus

favorits.

Vaig escriure la novel.la a Los Angeles entre el 1996 i

el 1997. Aleshores tenia gairebé trenta-tres anys i co-

mençava a sospitar que allò que algun il.lús va anomenar

la primera joventut se m’estava escapant de les mans a

velocitat de creuer. Anteriorment havia publicat tres no-

vel.les per a joves i poc després d’embarcar-me en la

composició de Marina vaig estar segur que aquesta seria

la darrera que escriuria del gènere. A mesura que n’a-

vançava l’escriptura, tot en aquella història va començar
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a tenir regust de comiat, i quan la vaig acabar, em va fer
l’efecte que alguna cosa dins meu, alguna cosa que avui
dia encara no sé molt bé què era però que trobo a faltar
cada dia, es va quedar allà per sempre.

Marina és possiblement la més indefinible i difícil de
categoritzar de les novel.les que he escrit, i potser la més
personal de totes. Irònicament, la seva publicació és la
que més disgustos m’ha produït. La novel.la ha sobrevis-
cut a deu anys d’edicions pèssimes i sovint fraudulentes
que de vegades, sense que jo pogués fer gran cosa per
evitar-ho, han confós molts lectors en tractar de presen-
tar-la com el que no era. I així i tot, lectors de totes les
edats i condicions continuen descobrint alguna cosa en-
tre les seves pàgines i accedint a aquest àtic de l’ànima
de què ens parla el seu narrador, l’Òscar.

La Marina torna per fi a casa, i el relat que l’Òscar va
acabar per ella el poden descobrir els lectors ara, per pri-
mera vegada, en les condicions que el seu autor va desit-
jar sempre. Potser ara, amb la seva ajuda, seré capaç
d’entendre per què aquesta novel.la continua tan pre-
sent en la meva memòria com el dia que la vaig acabar
d’escriure, i sabré recordar, com diria la Marina, el que
mai no va succeir.

C. R. Z. 

Barcelona, juny del 2008



L a Marina em va dir una vegada que només recor-
dem allò que mai no ha succeït. Hauria de passar
una eternitat fins que arribés a comprendre

aquelles paraules. Però és millor que comenci per l’inici,
que en aquest cas és el final.

El maig de 1980 vaig desaparèixer del món durant
una setmana. Al llarg de set dies i set nits, ningú no va sa-
ber on era. Amics, companys, mestres i, fins i tot, la poli-
cia es van llançar a la recerca d’aquell fugitiu que alguns
ja creien mort o perdut per carrers de mala reputació en
un rapte d’amnèsia.

Una setmana més tard, un policia vestit de paisà va
reconèixer aquell noiet; la descripció encaixava. El sos-
pitós vagava per l’estació de França com una ànima
perduda en una catedral forjada de ferro i boira. L’a-
gent se’m va acostar amb aire de novel.la negra. Em va
preguntar si el meu nom era Òscar Drai i si era jo el noi
que s’havia esfumat de l’internat on estudiava sense
deixar rastre. Vaig assentir sense obrir boca. Recordo el
reflex de la volta de l’estació sobre els vidres de les se-
ves ulleres.

Ens vam asseure en un banc de l’andana. El policia va
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encendre un cigarret amb parsimònia. El va deixar cre-
mar sense posar-se’l als llavis. Em va dir que hi havia mol-
ta gent que esperava per fer-me preguntes, per a les
quals em convenia tenir bones respostes. Vaig tornar a
assentir. Em va mirar als ulls, estudiant-me. «De vegades,
explicar la veritat no és bona idea, Òscar», va dir. Em va
allargar unes monedes i em va demanar que telefonés al
meu tutor de l’internat. I així ho vaig fer. El policia va es-
perar que fes la trucada. Després em va donar diners per
a un taxi i em va desitjar sort. Li vaig preguntar com sa-
bia que no tornaria a desaparèixer. Em va estar obser-
vant una estona llarga. «Només desapareix la gent que té
algun lloc on anar», va contestar sense més ni més. Em
va acompanyar fins al carrer i allí es va acomiadar, sense
preguntar-me on havia estat. Vaig veure com s’allunyava
pel passeig Colom. El fum del cigarret intacte el seguia
com un gos fidel.

Aquell dia el fantasma de Gaudí esculpia al cel de
Barcelona núvols impossibles sobre un blau que fonia la
mirada. Vaig agafar un taxi fins a l’internat, on suposava
que m’esperava l’escamot d’execució.

Durant quatre setmanes, mestres i psicòlegs escolars
em van martellejar perquè revelés el meu secret. Vaig
mentir i vaig dir a cadascú el que volia sentir o el que po-
dia acceptar. Amb el temps, tots es van esforçar a fingir
que havien oblidat aquell episodi. Jo vaig seguir el seu
exemple. Mai no vaig explicar a ningú la veritat del que
havia passat.

Aleshores no sabia que l’oceà del temps tard o d’ho-
ra retorna els records que hi enterrem. Quinze anys més
tard, la memòria d’aquell dia ha tornat a mi. He vist
aquell noiet vagarejant entre les bromes de l’estació de
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França i el nom de Marina s’ha encès una altra vegada

com una ferida fresca.

Tots tenim un secret tancat amb clau a l’àtic de l’àni-

ma. Aquest és el meu.
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