
L'últim

Tot va començar quan l'oreneta va deixar de cantar. D'un instant a un altre, Hollie va 

semblar desèrtica. Però tampoc no era gaire estrany, tothom sabia que algun dia o 

altre havia de passar. Feia massa temps que havia començat. La gent, però, estava 

preparada. Uns mesos abans ja havien excavat tot de passadissos subterranis i en 

les últimes setmanes havien agafat totes les provisions que podien. La guerra podia 

avançar però no els atraparien. No, a ells no. Tot plegat s'havia tornat en un món de  

supervivents. No eren persones, les que quedaven vives. Eren sols supervivents, 

traumatitzats per la sang que duia la guerra.

Els últims dies tot semblava anar bé, sense complicacions, vaja. Però va ser el  

silenci dels ocells el que va fer que estiguessin alerta. Qualsevol atac a la zona 

subterrània podria comportar tot el que estigués relacionat amb la por. Morts, crits, 

plors. Tot. I va passar. Només ell va poder fugir. Thomas Berry. L'últim.

Aquell mateix matí havia esmorzat llet amb galetes. Llet de la seva vaca Betsy i  

galetes de la botiga de la seva veïna. S'ho va menjar tot amb molta gana i va anar a  

veure la seva àvia. Una vella senyora de vuitanta anys i cega. Roselyn, Rose per la 

família i amics. Li va portar una mica de llet a canvi de la seva llar. Si no li portava la 

llet fresca de la Betsy, ella no el deixava entrar. Manies de dona viuda. Però aquell 

cop, La Rose estava tensa. Més del normal. I això va sobtar en Thomas.

-I el Thunder?- va preguntar, estranyat per no sentir l'agradable melodia de l'ocell  

de la seva àvia-.

-Es va escapar ahir a la nit- va respondre- No ha tornat des de llavors.-Després va  

agafar una tassa i la va omplir de llet.



No ho volia dir però la Rose estava molt dolguda per la pèrdua del seu ocell. Se li  

veia en els seus ulls plorosos. Tenia molts records guardats a dins l'animal. Molts.

Al cap de mitja hora aproximadament en Thomas va decidir marxar. Es disposava a 

tancar la porta quan la seva àvia va cridar de cop. Es va girar tan de pressa com va 

poder i va seguir el dit de la Rose que assenyalava la finestra. Va mirar i va veure 

uns centenars de soldats enemics venint cap a a la vila. A fora, la gent cridava com 

bojos  i  la  por  es  va  escampar  per  tot  arreu.  La  gent  es  descontrolava  i  pocs 

recordaven què havien de fer.  De cop i  volta van aparèixer avions de l'exèrcit  i  

llavors la gent encara es va descontrolar més però ràpidament van baixar avall, cap 

als passadissos subterranis. La Rose i en Thomas van ser dels últims en poder 

baixar perquè ella anava molt lenta. Tot i així van poder amagar-se. 

Van passar un parell d'hores fins que no es va sentir silenci absolut. Dues hores 

eternes. Es van quedar allà una setmana fins que van reunir la força de sortir a  

l'exterior. Els valents en sortir van ser ni més ni menys que el pare d'en Thomas, el 

seu tiet  i  sis  homes més.  En sortir  a  l'exterior  es va  sentir  una bomba que va 

esclatar a sols deu segons d'haver sortit cap a fora. Tothom va començar a cridar. 

En Thomas, enfurismat i dolgut per la mort del seu pare, va sortir corrents cap a 

l'exterior, sanglotant i apartant a tothom que s'interposés en el seu camí. Va pujar 

per els passadissos fins a arribar a l'escala vertical. En travessar-la va veure més 

de cent soldats voltant per la zona amb una mena de cotxes que suraven, que no 

feien  soroll.  D'aquí  devia  venir  el  silenci  de  tots  aquests  dies.  Dins  dels  seus 

pensaments, en Thomas no s'adonà que venien cinquanta soldats armats amb el 

que semblaven ser pistoles però en miniatura. En tornar a la realitat, en Thomas va 

arrencar a córrer. Només uns parell o tres de soldats el seguien quan un altre els va 

dir:



-Deixeu-lo,  per  un  mort  menys  no  passa  res  -i  van  parar  de  seguir-lo,  un  xic 

empipats-.

En Thomas no va deixar de córrer durant més de quinze minuts. Estava massa 

espantat. Al final es va amagar a dins del bosc i es va estirar a terra. Sense alè va  

contemplar el seu voltant i va veure arbres, arbres i més arbres. De sobte va sentir 

una  altra  explosió,  però  molt  més  forta  de  la  que  havia  sentit  abans,  als 

passadissos  subterranis.  Per  un  segon en Thomas es  va  pensar  que els  seus 

timpans havien explotat però no. El que havia explotat era Hollie. Tot Hollie.. El seu 

poble, la seva família, els seus amics. Tot fet miques. I, ni ella sabia ben bé com, el  

seu cos va decidir córrer una estona més fins a arribar a un gran prat de tulipes.  

Allà en Thomas va cridar com mai havia fet i es va deixar caure al prat de flors. Res 

ja no tornaria a ser igual. Res.
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