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Fa molts anys —de fet ara fa un segle— un avantpassat meu treballava com a ope-
rador de cinema. La informació complementària de què disposem sobre les màqui-
nes d’aquell temps és que la gent, en massa, es reunia en enormes sales i esperava
amb anhel les imatges i els sons que, consumits globalment, algun estudiós simpà-
tic va voler anomenar film. Si encara conservo els projectors no és perquè em refiï
gaire de les actituds col·lectives dels nostres antecessors —l’experiència dels segles
ens ha demostrat que les masses s’equivoquen i els individus sempre tenen raó—,
sinó que les meves motivacions es connecten més aviat amb un caràcter patològi-
cament ancorat en el passat.

No he amagat mai aquesta passió il·limitada per tot el
que té a veure amb la pantalla, però he de confessar que,
sobretot en els meus períodes formatius, aquesta necessi-
tat va perjudicar excessivament la meva relació externa
amb companys i companyes de la meva generació.
Condicionat per les obligacions que em suposava la
dependència a la visualització continuada de vells films, vaig encarrilar la meva tra-
jectòria professional en aquest sentit, fet que em va facilitar l’accés a un càrrec des-
tacat en el laboratori d’història antiga més important del departament. En contra-
partida, però, i sobretot a partir del quart quinquenni, se’m va fer terriblement difí-
cil trobar algú que disposés d’hores d’afecte i comprensió per poder-les compartir
amb les meves estones d’oci.

Fins que vaig conèixer la D-26, tot just ara fa tres primaveres, quan vaig haver de
retirar-me a un hospici dels afores, seguint les recomanacions del meu terapeuta
que em receptà una fase prescriptiva d’uns 4.320 minuts sense poder visionar cap
icona provinent del món del cel·luloide ni oir cap dels sorolls que l’acompanyen. La
D-26 treballava en aquell centre i de seguida vam establir contacte. La meva recu-
peració va ser molt beneficiosa gràcies a ella, però malauradament el retorn a la
feina i la seva dinàmica va implicar un regrés a antics costums que comportaven de
nou una dependència creixent dels personatges de ficció representats a la pantalla.
Com que fins llavors havia estat una passió solitària no m’havia amoïnat gaire, però
quan vaig pensar a compartir-ho amb la D-26 tot va canviar. Les nostres primeres
hores d’afecte, però, van ser totalment plaents i satisfactòries, i les estones d’oci de
mica en mica es van anar omplint de seqüències i fotogrames, cosa que em satis-
feia plenament. 

El cas és que un bon dia vam començar a fer servir un parell de projectors a la vega-
da. Aquella activitat, iniciada com un joc, va esdevenir un salt qualitatiu d’un nou
tipus de passió que —insisteixo— jo creia compartida per tots dos. Puc precisar
que, durant les primeres 21.600 hores de vida en comú amb la D-26, vam intentar
projectar fins a tres pel·lícules alhora. Es creava un efecte impressionant, però,
incomprensiblement, a partir d’aquell moment, les superposicions, els muntatges
que s’encavalcaven l’un amb l’altre, van afectar la D-26, que va començar a sofrir
unes depressions melangioses amb efectes paralitzants. L’única cosa que la revifava
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era un succedani de la llum de neó, que li havia de ser subministrat al mateix hos-
pici on ens vam conèixer.

Ara mateix recordo el darrer cop que esperava la D-26 després d’una d’aquestes
sessions amb llum de neó. Jo estava planejant la tria de pel·lícules que veuríem quan
la seva salut millorés una mica. No ho podia evitar. En aquests pensaments em va
interrompre el doctor Vian, que em va dir que la D-26 necessitava un descans de
45 hores en la foscor i que ja em podia anar oblidant de tots els meus projectors si
no volia perdre-la. Per uns segons vaig pensar que ja no podríem estar junts mai
més, perquè només la idea d’haver de desprendre’m dels meus projectors i de les
meves cintes cinematogràfiques ja em produïa vertigen. Tot i així vaig fer un esforç,
sobretot durant aquells primers 2.700 minuts en la foscor prescrits pel doctor. Però
durant el període de lluna següent, quan la D-26 encara estava convalescent i no
era gaire aconsellable deixar-la sola, jo estava tan neguitós —fins i tot irascible—
que vaig haver de sortir cap al temple més proper, a uns 1.088 segons de casa, per
intentar decidir què faríem amb les nostres vides. Renunciar a la D-26 era difícil,
però sabia que l’altra opció —abandonar els projectors en els magatzems de l’o-
blit— era una experiència que no seria capaç de suportar. Al temple, les espelmes
aromàtiques em van fer entrar en un sopor gairebé immediat. Uns 120 minuts des-
prés, quan em van passar els efectes d’aquelles aromes, la figura d’un cambrer amb
cara de gàngster se’m va acostar ràpidament per demanar-me si en volia més. Vaig

refusar l’oferiment i vaig sortir: la decisió estava presa. Amb pas
segur vaig enfilar el camí cap a casa. Ajaguda al sofà de la sala de
projeccions, la D-26 contemplava les clavellines que li havien
enviat els companys de la feina amb els millors desitjos per al seu
restabliment. Aquella era l’ocasió que esperava. Ho havia de fer.
No podia ser que la D-26 no pogués compartir amb mi aquesta
necessitat de conèixer i analitzar imatges, fotogrames, seqüèn-

cies, sons..., i de viure-les amb gran intensitat. Vaig tancar els llums. Els projectors
van començar a funcionar vertiginosament. Una persecució de vehicles s’encavalcà
amb les escenes d’un enterrament. El trànsit dens de la ciutat interrompia el darrer
comiat d’un jueu il·lustre de l’illa de Manhattan... Ella estava paralitzada, no movia
ni un múscul de la cara, i jo llavors vaig intuir que la recerca de la parella m’era
impossible. La distància entre el terror i la comèdia cada cop es feia més estreta.
Vaig sobreposar les imatges accelerades del moviment frenètic de tots aquells
rabins mentre alentia les corredisses violentes dels automòbils circulant per la gran
metròpoli. Si la D-26 podia resistir aquella tempesta d’imatges voldria dir que, final-
ment, havíem superat la prova. Però aleshores el timbre va saltar de la paret i va
venir a avisar-me que la policia havia arribat a casa i que tenien la intenció de posar
fi a la projecció que havia d’unir-nos per sempre més. Quan vaig voler reaccionar,
les meves extremitats estaven cobertes de cadenes per a presidiaris. Els projectors
van apagar-se violentament. A la sala de projeccions, tot de personal terapèutic s’a-
cumulava al voltant de la D-26. Va ser llavors que ella m’abandonà. Estirada en una
llitera, i mentre els policies em confonien amb un personatge desequilibrat i de
ment diabòlica, la D-26 em deixava i anul·lava qualsevol esperança d’unió entre
nosaltres.

Però vist amb una certa perspectiva, aquesta separació definitiva ha resultat allibe-
radora i ha fet augmentar la meva filmoteca de manera excepcional. Els projectors
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m’acompanyen en aquesta vivència singular. Ara formo part d’un projecte molt
engrescador: joves terapeutes intenten demostrar amb una sèrie d’experiments que
res no és ficció i que tot pot ser veritat. Reconec que el fet de no poder sortir d’a-
questa mena de monestir —que la terapeuta de la tarda s’entesta a dir-ne manico-
mi— m’aclapara una mica, però aquí he descobert que les projeccions cap enrere
són la darrera estació de la llibertat. Les imatges s’esborren, les seqüències s’inte-
rrompen abruptament. A voltes, tinc la sensació que els seus trencaments tenen
alguna relació amb els meus dispositius oculars i auditius, i amb el fet que deixin de
funcionar, de tant en tant. Les imatges es congelen, també es mouen a velocitats
lentes i ràpides, després apareixen en color, més tard en blanc i negre.

En alguns instants —com ara mateix que estic escrivint al meu diari— recordo la D-
26 i penso en el què hauria estat la nostra vida en comú. Però la meva consciència,
en aquest cas, està ben tranquil·la. Ella em va deixar perquè no va saber compartir
les nostres hores d’afecte i comprensió amb les meves estones d’oci. Ningú no em
va dir que trobar parella fos fàcil...

      


