
SENSE DORMIR

-Inici del registre 23-A, pacient: Twain Milles, Albert; motiu d’ingrés: desordre psicosomàtic, 
conducta paranoica, agressivitat, insomni i uns altres disset símptomes. Diagnòstic estipulat: 
esquizofrènia paranoide; registre efectuat el 12 d’abril de 2007, psiquiàtric St. Marie, Estats 
Units.

Els dits del doctor Stanchion van prémer un dels botons enfront de l’enorme tauler que tenia al 
davant. Un soroll d’estàtica va inundar la sala següent: una habitació lluminosa, amb les parets 
i el sostre blancs, equipada només amb una taula i una cadira del color de les parets al mig de 
l’estància. Allí  es trobava un home adult, d’uns vint-i-set anys, amb el pel bru i  desordenat 
caient-li  pel  rostre.  El  cos  d’Albert  estava  demacrat,  sens  cap  dubte  a  causa  de  les  hores 
d’insomni vigilant al seu perseguidor invisible i a la seva recent negació per a prendre cap àpat, 
ja  que estava segur que hi  havien somnífers camuflats  dins de les seves racions.  En sentir 
l’estàtica, va aixecar el cap i va acostar-s’hi al micròfon que havien dipositat damunt la seva 
taula.

-Hola James –va dir amb un fil de veu.

-Hola Albert –va respondre el doctor mentre l’observava a través del cristall d’una de les parets 
-¿Segueixes  sense dormir?  –Va preguntar  en  fixar-se  que  els  ulls  daurats  del  jove  estaven 
enfonsats dins el seu rostre.

-Vindran, si m’adormo vindran –li respongué el pacient mentre es sacsava el cabell amb els dits 
esquelètics. –Em criden, ells volen que vagi amb ells, però jo no vull. Doctor, ¡Ajuda’m! –Va 
cridar mentre tombava el micròfon amb un moviment brusc de braç. Després, el va arreplegar 
del terra i va tornar a posar-lo sobre la taula. –Ho sento –Va xiuxiuejar.

-No t’amoïnis, ho comprenc –Va respondre el doctor amb un to tranquil·litzador –Torna’m a 
parlar d’ells, d’aquests que et visiten.

-Ja li he dit mil vegades, primer està aquella nena... No sé el seu nom, sé que és tota blanca i 
negra, com les pel·lícules antigues, ¿Sap? Té el pèl llarg del color de la mitjanit, i porta un vestit 
antic d’un gris sobrenatural, però el pitjor de tot és la seva pell, blanca com la neu, com si no 
tingués sang al seu cos. Doctor,  és horrible,  em crida des del llindar de la meva habitació, 
mentre m’observa amb els seus ulls...¡Allò no són ulls de mortal!¡Són dos llunes sinistres!¡Dos 
focs espectrals que penetren la meva ànima i em gelen la sang! –Va exclamar Albert mentre els 
seus ulls auris inspeccionaven frenèticament l’habitació.

-Calma’t, aquí estàs segur –Va tranquil·litzar-lo James, que estava jugant amb els seus rínxols 
daurats –La nena, si, ja me n’has parlat. Tenia un germà, ¿Oi? –Va preguntar el doctor.

-Sí, aquell maleït engendrament del dimoni –Va respondre mentre colpejava la taula amb el 
puny –Tot blanc i negre, com la seva germana, amb una camisa a ratlles, uns pantalons curts i 
unes sabatilles... ¡I amb un raig de sang caient des del seu rostre! L’elixir carmesí brolla des dels 
seus ulls, iguals que els de sa germana, ¡I damunt s’acosta!¡Estén la seva ma cap a mi, intentant 
que el  segueixi  als seus regnes de malson! Però en tocar la llum que entra per la  finestra 
enretira el braç com una bèstia ferida, com un animal fugint de les flames d’un incendi. Llavors 



brama com els animals, amb un to esfereïdor sortit de les mateixes profunditats de l’Hades, i es 
retira als braços de sa germana, plorant llàgrimes vermelloses, ¡I els dos es fonen entre les 
tenebres de la nit, tornant al seu regne infernal per a turmentar més ànimes desgraciades!

-¿Només estan ells dos? Vull dir, ¿Sempre es repeteixen els mateixos? –Va preguntar encuriosit 
el doctor, aquesta era la conversació més llarga que havien tingut sense que el seu pacient es 
fes una pilota i es posés a plorar, suplicant que allunyessin als dimonis que els perseguien.

-No, hi són set en total, i aquests són els més innocents, ja que són ànimes de nens martiritzats 
i torturats, però de nens al cap i a la fi. Després està la jove, una noia nua de cabells rojos com 
el foc i la pell negra i trencadissa, com les brases. Em crida amb cants dolços per la finestra, 
flotant sobre els núvols i acostant-se amb les seves ales de foc escarlata, com un àngel que ha 
estat submergit en una forja. Em demana entrar, amb els seus ulls ardents, mentre sento com 
si em cremessin per dins. Aquesta vol apagar el seu sofriment, les seves flames, per a tornar a 
ser inerta com la pedra o el metall, ja que la seva ànima està ardent.

-Albert –El va interrompre el doctor –Hi ha teories que afirmen la correlació amb el foc i el 
desig  sexual  o les  passions  en l’ésser  humà,  ¿No creus que pot ser es  la  teva  consciència 
intentant compensar l’accident? 

-¡Maleïda sigui! Jo no intento compensar res, ¡Punyeta! Van ser ells, aquella secta, si no fos per 
ells Anna... Jo –Unes llàgrimes van caure dels seus ulls. –Doctor, jo no estic boig –Va suplicar –
Van ser ells,  aquell cor espectral d’ombres, ens van enganyar, no en tenien ni idea del que 
passaria, si no fos per aquell maleït penjoll –Es lamentava.

-D’acord, d’acord –Va repetir Stanchion mentre el pacient apartava els rinxols que li queien pel 
rostre –Set, llavors. Aquests en són tres, i els altres?

-Doctor –Va murmurar el seu pacient. –Els nens són un dels espectres que em turmenten, i 
l’àngel ardent un altre. La seva quantitat no és l’important, l’important és la seva essència –Va 
prosseguir com si li expliqués una lliçó a un nen.

-¿De  veritat?  –Va  preguntar  James  Stanchion,  seguin-li  la  conversa  -¿I  quines  son  doncs, 
aquestes essències?

-No  és  alguna  cosa  que  es  pugui  descriure  amb  paraules  humanes  –Va  respondre  amb 
naturalitat –És una emoció, un sentiment. No pots descriure un sentiment, ¿Veritat?

-Bé, això és cert a mitges... Per exemple, si algú està trist, tothom pensa que ha passat algun fet 
dolent a la seva vida.

-¿Però és el mateix la tristor d’un nen que ha suspès que la d’un que s’ha quedat orfe? Pots 
arreplegar i etiquetar les emociones dins de paraules, però en última instància aquestes estan 
buides.

-Igualment,  aquestes  paraules  representen  un  col·lectiu  d’emocions  similars.  És  clar  que 
després es pot especificar el tipus de sentiment que es té amb certa imprecisió –Va afirmar el 
doctor, sorprès per l’argumentació de l’Albert.



-Molt bé, si la precisió no és l’important... D’acord, doncs –Va dir mentre posava els ulls en 
blanc –A part d’aquests dos, hi ha un home, vestit amb un esmòquing negre, un barret de 
copa, uns pantalons elegants i uns mocassins de color carbó. No té rostre, o més ben dit, en té 
molts,  ja que la seva cara constantment es desdibuixa en formes grotesques i  diabòliques. 
Aquest em crida amb veus familiars, convidant-me a reunir-me amb ells. Per un moment les 
seves ofertes m’arriben a l’ànima, llavors perdo el control del meu cos i inconscientment estiro 
el braç per agafar-li la mà, però aquesta es desfà tan prompte com la toco, i el visitant mostra 
una rialla burleta mentre es desfà en un núvol de cendres daurades. També està el seu oposat, 
que es presenta com una boira rosada que envolta el meu llit, mostrant-me imatges del passat, 
aquelles  que encara  lluito  per  oblidar  –Albert  va  posar  les  seves  mans  al  clatell,  pensatiu 
-¡Quantes vegades he vist la mort dels meus pares!¡Quantes vegades he contemplat el cadàver 
mutilat de la meva estimada! Aquest es sens dubte el pitjor de tots, el més cruel i despietat.

-Els nens, l’àngel, l’home, la boira... –Va murmurar Stanchion pel micròfon –¿Què són?¿Per què 
prenen aquesta forma? –Va preguntar.

-No ho sé,  és a dir,  crec que són dimonis,  éssers sobrenaturals  que em volen torturar per 
trencar aquell penjoll infernal, és l’únic en el que puc pensar aquests dies, amb aquella joia 
maleïda,  i  amb  els  dimonis  que  la  guardaven  amb cel,  aquelles  aberracions  d’obscuritat  i 
tenebres, adorant el seu blasó format per ossos, m’agafa esgarrifança només de pensar-hi. De 
fet,  el  cinquè  visitant  també  té  l’aparença  d’un  esquelet,  o  més  ben  dit,  d’un  home 
completament esquelètic: té la pell de color cendra, i els ulls d’un groc malalt. Les seves dents 
són negres com el  carbó, i  els seus ossos es marquen sota la seva pell,  com si  no tingués 
músculs o òrgans. És completament calb, i la seva única vestimenta són uns esparracs marrons 
i desgastats. Crida de forma brutal dintre del meu cap, com si em maldés, com si recriminés les 
meves faltes, com si volgués veure’m mort. Bé, potser això sigui veritat –Va deixar escapar una 
rialla de bogeria -¿Vostè que pensa?

-Que ets boig –Va respondre el doctor amb sinceritat –Que has perdut els papers després que 
la teva parella morís  en aquella fàbrica abandonada, que aquests éssers de què em parles 
només són al·lucinacions derivades del consum de drogues, igual que la secta que menciones. 
Vas assassinar  l’Anna en aquella fàbrica sota la influència d’agents psicotròpics, encara que no 
n’ets conscient, i aquests esperits que et turmenten són els records de la teva consciència: els 
nens són els teus germans, que van morir quan la teva casa es va incendiar; l’àngel és la teva 
mare, qui va morir a causa de les cremades a l’hospital; l’home és el teu pare, mort i desfigurat 
per un deute amb la màfia, després que caigués a les drogues per a superar la mort de la seva 
família;  i  l’oposat,  la  boira,  representa  a les  diferents  famílies  adoptives que vas  tenir  –  El 
doctor va guardar silenci  un moment mentre Albert assimilava la informació –Aquest ésser 
esquelètic que et crida és el vagabund que et va adoptar, el qual va morir de gana per tal que 
tu poguessis sobreviure, el llop blanc que udola a l’altra banda de la finestra és el teu primer 
amor, l’Elena, que no va poder superar el càncer i per això es lamenta sota de la lluna, amb un 
aspecte pur i salvatge, tal com la recordes. Per últim, la sang que raja per les parets de la teva 
habitació escrivint els seus missatges es l’Anna, a qui vas matar violentament.

-Doctor, jo –va xiuxiuejar l’Albert amb un fil  de veu -No pot ser, jo no vaig fer res, van ser 
aquelles ombres, la van massacrar davant dels meus ulls.



-Llavors, ¿Per què no quedava rastre de la secta quan vas despertar? –El pacient es va quedar 
en blanc -¿Per què no hi ha ningú que recordi res més?

 -Jo... no –Stanchion observava al seu pacient –Un moment, jo no li he dit res del llop ni la sang, 
¿¡Com saps el que he vist!?

-Ho vas comentar fa... –no va poder acabar la frase.

-Maleït  siguis,  ¡Estàs  del  seu costat!  –Va bramar mentre  llençava el  micròfon al  terra  amb 
violència. Al cap d’una estona un parell de guàrdies van emportar-se el pacient mentre aquest 
cridava malediccions. 

-Inici  del registre 17-J, pacient: Main Henges,  Elena; motiu d’ingrés: desordre psicosomàtic, 
conducta paranoica, agressivitat, insomni i uns altres disset símptomes; Diagnòstic estipulat: 
esquizofrènia paranoide; registre efectuat el 12 d’abril de 2007, psiquiàtric St. Marie, Estats 
Units.

El doctor James Stanchion va repetir l’operació que havia fet amb el pacient anterior, però en 
aquest cas era una dona de cabells rojos, ulls verds i  aparença fràgil.  El  seu cos estava tan 
demacrat com el de l’Albert.

-Hola James –Va saludar la noia.

-Hola Elena –Va respondre el doctor, igual que l’altra vegada -¿Segueixes sense dormir?


