
L’any 2006 es va instal·lar al Museu 
d’Art Modern de Nova York un video-
muntatge de l’artista Douglas Gordon. 
Es titulava 24 Hour Psycho i consistia 
en una projecció alentida (durava 24 
hores) de Psicosi, el cèlebre film d’Al-
fred Hitchcock. Sense música ni dià-
legs, doncs, l’espectador es veia impel-
lit a observar amb el màxim deteniment 
els registres més íntims del moviment 
fílmic, en una mena de cinema en estat 
pur, de temps en estat pur. La famosa 
escena de la dutxa, per exemple, que 
en la versió original durava menys d’un 
minut, es prolongava de tal manera, 
en un moviment sense suspens, que 
l’espectador podia fixar-se en els de-
talls i arribar a comptar, per exemple, 
les anelles de la cortina que s’anaven 
arrencant mentre queia Janet Leigh, o 
fixar-se en el cap d’Anthony Perkins gi-
rant prolongadament sobre l’eix del seu 
coll llarg i prim, o la forma que prenia 
l’aigua de la dutxa, assimilada a una 
lleu oscil·lació, a un ball sensual. 

Punt Omega, la darrera novel·la de 
Don DeLillo (Nova York, 1936), un llibre 
breu i estrany com un malson, un arte-
facte narratiu que cal llegir dues o tres 
vegades i que no abandona el lector 
durant dies, comença i acaba amb una 
escena en blanc i negre: un home sol 
va cada dia durant unes hores al MoMA 
a mirar la videoprojecció de Psicosi, i a 
mirar els espectadors que la miren, que 
entren i surten, potser sense arribar a 
entendre res. S’hi està amb una mena 
de sentit reverencial, com si visités una 
capella medieval o la casa d’un escrip-
tor mort. S’ho pren com una prova de 
resistència personal, o com un càstig, 
o com una mostra d’escopofília, com si 
esperés alguna cosa, alguna revelació, 
fascinat i convençut que el film era fic-
ció i això, real. 

En l’entremig, s’explica la història en 
colors de Jim Finley, un jove cineasta que 

s’ha proposat de filmar un documental 
sobre Richard Elster, un professor retirat 
que va ser un dels principals ideòlegs de 
la maquinària de guerra nord-americana 
a l’Iraq. Es troben al desert de Sonora, 
al sud de Califòrnia, on Elster ha anat a 
buscar espai i temps, distància, extinció. 

Jim proposa un film mínim: un home, 
una paret i prou. L’home està dret i rela-
ta la seva experiència, tot allò que li ve 
al cap, sense veu en off que faci pregun-
tes, ni imatges intercalades. Només se 
li ha de veure la cara, com amb Dreyer 
o Bergman, i tot en temps real, com en 
L’arca russa d’Aleksandr Sokurov, una 
presa contínua. La vida real, diu Elster, 
que no s’acaba de decidir a acceptar 
a interrompre el seu “exili espiritual”, 
no pot ser reduïda a paraules dites o 
escrites: “La vida real transcorre quan 
estem sols, quan pensem, quan sentim, 
perduts en els records semiconscients 
de nosaltres mateixos, en els moments 
submicroscòpics.” Per a Elster, la vida 
real transcorre només quan seu a mirar 
una paret blanca pensant en el sopar.

Però Elster ha deixat un món de vio-
lència extrema (“un govern és una em-
presa criminal”), de mentides explícites 
(“l’Estat ha de mentir. A la guerra, totes 
les mentides són justificables”), i de 
gabinets de guerra. Al desert, ha trobat 
un nou espai i un temps nou: el paisatge 
el sent més que no el veu, l’envelliment 
s’endarrereix. Ha superat el seu propi 
punt Omega (definit per Teilhard de 
Chardin), un estat de transcendència, 
una mena d’ingravidesa conscient. El 
desert és un haiku: la consciència hu-
mana ubicada en la natura. Passen els 
dies, els dos homes conviuen, parlen del 
pas del temps i de la literatura, i de la 
guerra, s’emborratxen junts, travessen 
el desert, contemplen la pluja. De cop, 
arriba Jessie, la filla d’Elster. Jim se sent 
temptat per ella, però no hi ha temps de 
res. Un dia, Jessie desapareix. La pre-
sència del desert els aclapara i subratlla 
encara més l’absència de la noia. Les 
paraules del xèrif són un xoc: “La gent 
ve al desert a suïcidar-se.” La història 
d’Elster també és una història sobre els 
fills i l’envelliment, sobre els records i la 
vida real, “una dent de tauró marcada 
a la pedra del desert”. Punt Omega és 
una novel·la sàvia i desconcertant, plena 
d’interrogants sense resposta, abstracta 
i gairebé metafísica, però que alhora va 
al gra, materialista, sense pedanteries. 
Elster també ve a ser com Norman Ba-
tes: tothom recorda el nom de l’assassí, 
però ningú el de la víctima. 
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