
L’ENEMIC INVISIBLE 

 

Com cada 23 d’abril des de feia molts anys els habitants de Montblanc 

celebrarien la diada de Sant Jordi, però aquesta vegada la història va ser 

molt diferent. 

 

La pluja mullava els carrers.  

El soroll del repicar de l’aigua a la teulada el va despertar. Es va aixecar 

amb parsimònia del llit. Es va apropar cap a la finestra, va retirar la 

cortina amb suavitat i es va quedar absort mirant el carrer Regina. Al fons 

s’intuïen els arbres de la Plaça Major que mica en mica havien anat 

recuperant el seu verd perdut. 

Eren les 7 del matí i el carrer estava desert com era d’esperar aquell dijous 

a aquella hora. Però feia molts dies que els carrers estaven buits. 

Va repetir la mateixa rutina de cada dia. El cafè ja no li feia efecte i cada 

cop més es sentia més a prop de ser un autòmat que no pas un ser humà. 

En 30 min ja era fora de casa. El carrer seguia desert.  

Carrer Regina. Plaça Major. Carrer Major. Plaça de Sant Miquel. Carrer de 

la Fusteria. Muralla de Santa Tecla. Carrer del Batlle Dionís Mestre Serrat. 

Passatge del Batlle Jesús Hernández Martín. Avinguda de Jaume Llecha.  

En 10 minuts tornava a estar a la seva segona casa. A les 7:45 començava 

el seu torn i ja feia més de quatre setmanes que treballava sense descans. 

Tenia 12 hores per davant. 

Al CAP de Montblanc regnava la calma tensa. Ja feia molts dies que 

s’havia convertit en un hospital improvisat. La tensió de la feina el feia no 

poder pensar en res més, els minuts volaven, les hores corrien... fins que 

va tornar a arribar aquell moment que tan odiava i que feia que tot 

s’aturés.  

Aquest cop va ser en Marçal de Can Massoles. Va anar al seu despatx i va 

agafar el telèfon. La fi de tota una vida concentrada en una trucada de tres 

minuts. Per moltes vegades que ho hagués fet els darrers dies, el dolor no 

desapareixia. A això no es podia acostumar. 

El dia va continuar, la vida va continuar i va arribar l’hora de deixar pas 

als seus companys i tornar cap a casa. 

A les vuit estava caminant pel carrer Major i va aixecar el cap en tornar a 

sentir els aplaudiments de cada tarda. La pluja del matí es va convertir en 

una pluja de roses al seu pas. Com cada dia les llàgrimes queien pel seu 

rostre sense quasi ni adonar-se’n. Va recollir una de les roses i se la va 

guardar. 

En arribar a casa va sentir com si l’ombra d’un drac creues el carrer. Es va 

girar per veure bé què havia passat. El carrer seguia desert però al fons, a 

la plaça, li va semblar veure un cavall blanc corrent. 

Va entrar a casa i va tornar a fer la rutina de cada dia. Havia de 

descansar. 

A les 10 de la nit en Jordi es va dormir. 

Jude. 


