
Mentre la mnemosina ajuda a esfondrar les barreres entre la seva ment i la dels seus companys 

pacients, també debilita les barreres entre els compartiments de la seva pròpia ment. Records, 

somnis, llibres, pel·lícules –tot això pot barrejar-se. Per ajudar-lo a distingir els fets reals de la 

ficció, hem preparat aquesta guia del món on viu. Pot considerar com a veritables les considera-

cions següents respecte al món:

•	 Som	a	principis	del	segle	XXI.	La tecnologia –cotxes, avions, internet, telèfons mòbils, etc.– 

no ha avançat més enllà d’allò que li és vagament familiar, ni la humanitat ha caigut en una 

edat obscura.

•	 El	 món	 és	 un	 lloc	 mundà. Les seves meravelles i terrors provenen de coses simples i 

personals, com el naixement d’un nadó, o la mort d’un ésser estimat. Estigui segur que no 

està essent perseguit per esperits, ni que els alienígenes el turmenten.

•	 És	una	persona	normal	i	corrent. Això no vol pas dir que no pugui ser un individu remarcable, 

però gestes com saltar entre els terrats o llegir la ment de la gent són del tot impossibles. No 

és un heroi d’acció, ni un déu grec.

•	 El	seu	estat	ha	estat	causat	per	un	trauma	fisiològic	o	psicològic	degut	a	esdeveniments	

de	 la	seva	vida	personal. No ha estat causat per una obscura conspiració del govern o 

d’alguna organització similar.

Esperem que aquest document l’ajudi a recuperar la seva identitat. Si hi té dificultats, pot 

consultar Com	 gestionar	 els	 records	 inconscients	 entre	 el	 grup? al Capítol	 tres (pàg. 36). 

Sisplau, tingui en compte que estem supervisant el seu progrés durant el tractament; tanma-

teix, per les raons que ja s’han explicat, no podem intervenir mentre duri. Si accidentalment 

recuperés falsos records, reuniríem, una vegada acabat el procés, un nou grup de teràpia i 

provaríem el tractament altre cop amb ells. El nostre objectiu és ajudar-lo a recordar com esde-

venir novament el membre funcional de la societat que una vegada va ser.
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