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7El somriure negre

I

9 d’agost, 1939

Al bosc no es movia ni una fulla. Tot era calma i 
quietud sota la foscor més absoluta de la nit. El silenci 
pesarós només es veia truncat per la volada d’algun mussol 
i l’udolar de la mort de la seva presa. La ventada d’aque-
lla mateixa tarda tan sols va servir per portar uns quants 
núvols que anaven tapant la claror d’un sol de justícia a 
mesura que passaven les hores. Les boires van fructificar 
i començà a ploure suaument sobre quarts d’una de la 
matinada. Les gotes de pluja queien pausadament, amb 
mandra, amortides per les fines branques dels pins abans 
de desaparèixer entre la fullaraca seca. Malgrat que no 
gotejava amb intensitat, sí que ho feia amb una perfecta 
obstinació.

Els dos joves van haver d’esperar que la gent es retirés 
a casa seva. Acostumava a fer-ho cap a la mitjanit, quan 
la frescor iniciava una petita batalla amb la xafogor. Un 
cop endreçades les cadires, banquets i tamborets a les 
respectives entrades, els carrers quedarien buits i sortirien 
ràpidament, a cor què vols, carrer avall. Aquest era el senzill 
pla. Fins aleshores, tot els havia anat de cara; el capvespre 
havia estat poc plàcid i les converses, absurdes.
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8 Anselm Aguadé i López

No era temps per anar xerrant massa, ans al contrari; 
si en alguns moments de la vida hom ha estat amo dels 
seus silencis i esclau de les seves paraules, eren aquests, els 
primers mesos posteriors a una de les guerres amb més odi 
als cors que el món ha patit.

Prendre la fresca al carrer després de sopar s’havia 
convertit per a moltes famílies del poble en un suplici. 
Si no sorties, alguna cosa amagaves; si ho feies, queies 
sota la mirada inquisidora del qui es creia guanyador; 
tant li feia si ho era o no. Tota la vetllada, en el millor 
dels casos, s’acabava amb un parell de frases ensopides i 
sense sentit sobre el temps i les collites. Les coses que no 
es podien dir ni escoltar, es xerraven de portes endins i 
sempre amb molta prudència. Mal que pesés a algú, la 
consigna era callar, no fos cas que t’escoltessin estómacs 
agraïts disposats a denunciar-te. El pitjor, però, eren les 
llambregades poc amistoses entre la gent. Ningú no es 
fiava d’altri. La por, cinc mesos i escaig després d’haver-se 
acabat oficialment el conflicte fratricida, era una gran 
flassada que ho cobria tot: mirades, paraules, gestos, 
pensaments, àdhuc els silencis.

La gent, quan prenia la fresca, romania tensa amb els 
colzes repenjats en els genolls i els ulls encarats al terra 
gairebé tota l’estona. Un cop la frescor començava a mo-
lestar els cansats braços i adolorits turmells de les dones i 
es preveia que no caldria rebregar gaire els llençols per la 
molesta calor, s’alçaven les mirades i començaven els esbu-
fecs d’avorriment. Era el preludi per anar-se’n a dormir o, 
com dirien els vells, de xafar l’orella. Al cap de poca estona 
hom agafava la tot sovint atrotinada cadira i, sense cridar 
massa ni fer soroll, deia el “bona nit” als veïns que, amb el 
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9El somriure negre

mateix baix to, responien amb un, fins feia poc desterrat, 
“si Déu vol”.

Als carrers, poc després de la mitjanit, ja no hi quedava 
ni una sola ànima. Els dos joves van poder marxar sense 
ser vistos, com volien i havien planejat. No els va caler 
gaire estona per aconseguir-ho. La gent, que ja no estava 
massa còmoda al carrer, es trobà amb una molesta boira 
pixanera que féu més ràpida la retirada i lleugeres les excu-
ses. Endemés, la lluna plena seria una potent aliada. No es 
dibuixaria cap ombrívola figura sobre el terra o les parets 
de les cases que els pogués delatar, i s’afavoria, d’aquesta 
manera, el desitjat anonimat. Sense córrer gaire, però amb 
pas lleuger i amb un sac polsegós al cap, s’encaminaren cap 
als afores evitant tant com van poder les xopes pedres del 
carrer per no relliscar. Al cap de poca estona, tota la pols 
dels improvisats capells es convertí en un fanguet fi i llefis-
cós. S’aturaren a recer de l’alt marge que donava, gairebé, 
la volta al poble a l’alçada del vial costerut que menava 
fins a l’església. Es tragueren els sacs i els deixaren amagats 
dins un forat entre les pedres, darrere uns esbarzers. Sense 
mirar-se —no calia— es posaren a córrer entre bancals i 
antares dels ufanosos ceps per evitar els camins. No pensa-
ven pas que es poguessin trobar algú a aquelles hores, però 
trotar de nit sempre era sospitós. També ho era fer-ho de 
dia. Cada soroll que escoltaven els provocava una glopada 
d’aire angoixant, alhora que s’aturaven per moure el cap de 
forma nerviosa en totes direccions. Anaven saltant marges 
pels trossos de terra que vorejaven el camí que anava baixant 
de forma pronunciada fins que petava sobtadament al riu. 
El creuaren sense descalçar-se, agafaren un trencall de més 
a la dreta i s’adreçaren cap al mas dels Pins.
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10 Anselm Aguadé i López

L’edificació era petita. Tot i tenir dos pisos, un corral 
a la part dreta de la porta principal i el magatzem per al 
carro, la palla i la mula, a l’altra banda, no tenia cap pati 
interior ni cap marge que l’envoltés. Quan entraren al 
bosquet que rodejava el mas per ponent i una part de la 
paret de tramuntana, s’ajupiren darrere d’un marge menut 
que delimitava una petita parada de garrofers.

No els preocupava gaire l’aigua de la pluja; ben al 
contrari, servia per anar refrescant els seus cossos cansats 
i suats. A més, els seria un altre bon aliat per poder apro-
par-se a l’objectiu sense haver d’estar tan pendents del 
soroll que poguessin fer. S’assegueren tot repenjant l’es-
quena a les pedres margeres. Al cap de poca estona, tenien 
els pantalons calats a l’alçada de les natges. La respiració 
encara era forta i molt seguida, i els nervis els feien jugar 
amb qualsevol branqueta o fulla seca que anaven trobant 
els seus dits bruts i inquiets. Evitaven mirar-se tant com 
podien. No s’havien esguardat des que sortiren pel portal 
de casa seva. Cap dels dos no volia veure en els ulls de 
l’altre ni la culpa ni la por. Empesos per sa mare, havien 
decidit que ho havien de fer i, per aquest simple fet, ja 
eren culpables morals del que encara no havien realitzat.

Eren molt conscients que, acabés com acabés aquella 
nit, mai més no serien els mateixos ni res seria igual. Ha-
vien acceptat aquella càrrega a la seva malmesa consciència 
que els condicionaria el caràcter per a tota la vida. Només 
els tranquil·litzava saber que ja no es podien fer enrere. 
No podien tornar a casa seva sense que sa mare rebés la 
notícia esperada. Així, doncs, calia que tot finalitzés tal 
com havien planejat. Res no podia quedar a mitges si no 
volien sentir en cos i ànima les ires de la seva progenitora.
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Feia estona que estaven amagats esperant el moment 
propici. Quan la calma va tornar a les ments, als pulmons 
i als dits, es miraren fredament, callats, immòbils. El més 
gran esperava el senyal de son germà, ja que no es veia amb 
esma de dir ni de fer res. Tenia por que es veiés dibuixat 
algun bri de penediment a les poques arrugues de la cara 
o en el deix de les seves paraules.

Un so sord i profund els desvetllà de l’ensopiment en què 
havien caigut durant l’espera. Els dos alçaren la mirada sense 
respirar, però l’ensurt els va fer obrir la boca com un lluç. 
Per la part de mar començava a tronar. Per primera vegada, 
es creuaren les mirades per comprovar que, almenys, l’altre 
no tenia por. N’estaven morts, fins i tot el més petit dels 
dos, que sempre feia el cor fort i era un murri. En aquell 
moment fugisser, van poder veure que en els seus ulls hi 
havia una tensió malaltissa. Després de l’ensurt, un mig 
somriure s’escapà al més jove dels dos germans.

—Tens por? —preguntà a cau d’orella, a son germà gran.
No va poder respondre. Es passà les mans per la cara 

en un intent d’eixugar-se-la i quan abaixà els palmells, 
només reeixí a negar amb el cap sorprès per la sang freda 
de la qual va fer gala el més jove de tots dos.

—No veus que és un altre aliat? —continuà—. Els 
trons emmudiran els possibles sorolls que puguem fer en 
l’escomesa. Estem de sort! —digué de forma vehement i 
sacsejant-li el braç.

Tampoc no va obrir la boca. Solament se’l mirava, quiet, 
amb els ulls ben oberts, els quals no podia deixar de fregar-se 
per poder mantenir la visió clara. Només volia que tot allò 
acabés tan aviat com fos possible. Sabia que son germà petit 
també pensava el mateix, però era més valent i decidit.
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—Però hem d’anar amb cuita —digué deixant-li de 
sacsejar el braç—. Pensa que els trons potser també des-
vetllaran les nostres víctimes i, això, va en contra nostra.

Un moviment d’espatlles i un cop de cap en senyal 
d’assentiment va ser tot el diàleg que li va poder oferir 
l’hereu de cal Potes.

Quan acabà la primera tanda de trons, instintivament 
clavaren els ulls a la finestra de la cambra principal, on 
encara s’hi podia veure la tènue claror d’una espelma que 
dibuixava una borrosa ombra humana en el vidre. De 
sobte, un llampec il·luminà el mas com si fos el migdia. 
En un instant van veure nítidament com l’ombra del vidre 
es posava les mans als ulls per protegir-se de la inesperada 
claror. En un acte reflex, s’estiraren de bocaterrosa per 
poder-se camuflar entre la fullaraca, tot clavant la cara on 
abans havia estat el cul. El terra era fangós, però calent. El 
fort tro que sobrevingué va fer que se sentís un petit xiscle 
al mateix temps que dringaven els vidres de les finestres. No 
van aconseguir identificar ben bé si era d’alguna persona 
de l’interior o d’algun animal, però els posà més nerviosos, 
si és que encara era possible. Es miraren; tots dos haurien 
volgut marxar ràpidament d’aquell lloc, però no podien. 
Calia fer el que havien de fer.

La pluja s’intensificà alhora que dramatitzava la seva 
presència amb la companyia dels llamps i dels trons. El fort 
grinyolar d’unes frontisses féu que aixequessin el llepissós 
semblant del terra per veure què passava. L’amo del mas es-
tava tancant els finestrons davant l’aferrissament d’aquella 
tempesta d’estiu. S’alçaren en el moment que la claror de 
les espelmes s’amagà darrere el segon finestró. Tot seguit, 
iniciaren una corredissa frenètica fins a la porta principal i 
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se situaren a banda i banda de la porta. Al senyal del germà 
petit, que estava situat més a prop del forrellat, i, esperant 
un bon tro, l’obriren d’una puntada de peu, per esbotzar 
el pany. El cel es tornà de dia en el moment d’entrar.

Pujaren les escales acompanyats per l’espetec esfereïdor 
d’un tro que els paralitzà a mig camí. S’hagueren de tapar 
les boques per apagar l’esbufec del cansament un cop es 
quedà tot en silenci. Els nervis se’ls estaven menjant vius. 
El llamp havia caigut molt a prop. Quan giraren el cap 
per continuar pujant els veieren. Estaven palplantats en 
el replà, immòbils, vestits amb camisa de dormir blanca 
i enrigidits pel pànic. L’home duia una espalmatòria a 
la mà esquerra mentre amb la dreta premia fort la de la 
seva parella. Cada cop que el cel oferia una ràfega de focs 
d’artifici, les cares s’il·luminaven amb un aspecte de terror.

De sobte, sense pensar-s’ho dues vegades tot intuint 
el perill, el senyor del mas estirà la seva companya cap 
dins a la cambra de forma violenta. La dona, en un acte 
desesperat, va abaixar la mirada cap al terra. Un crit agut 
i angoixant sortí de la seva gola. El seu home li va deixar 
la mà per empentar-la damunt del llit per, tot seguit, in-
tentar tancar la porta. Però, en el moment d’empènyer-la, 
veié frustrat el seu intent. Una espardenya estava entre la 
porta i el bastiment i impedia que s’ajuntessin. Mentre 
aquella lluita es vivia amb forts renecs i crits, la dona s’as-
segué al costat del catre estirant la mà cap a sota, com si 
busqués alguna cosa amb un deliri frenètic mentre, amb 
un semblant completament trencat, no treia la vista del 
seu company. Una empenta de ràbia dels dos agressors 
féu que el senyor del mas es retirés de sobte de la porta 
i caigués al terra just a l’altra banda de llit d’on estava la 
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dona. Malgrat el cop, alçà l’espalmatòria. Les mirades es 
creuaren cap una banda i altra. 

—Tu? Per què ens vols fer mal? —digué amb sorpresa 
l’amo tot arrecerant-se cap al llit.

—Calla, fill de puta! —respongué amb la veu tremolosa 
i forçada el petit dels dos germans, mentre el gran s’enca-
minava envers l’altre costat.

Els agressors es tragueren de darrere la faixa uns ganivets 
d’escorxar xais i s’abalançaren cap a les víctimes. Primer, el 
més jove, clavà el ferro a la base del coll de l’home. L’aire 
se li escapà en un batre d’ulls. Enretirà l’arma i mirà el seu 
germà comminant-lo, amb un cop de cap, a fer el que havia 
vingut a fer. Netejà la fulla del ganivet amb els llençols 
que tanta estimació havien viscut i engrapà del terra la 
malmesa espalmatòria que continuava encesa. L’alçà. La 
muller estava corbada cap endavant amb el cap cot i san-
glotant de plor i de temor. Les llàgrimes li queien damunt 
la camisa de dormir a l’alçada de les cuixes. Tenia les mans 
a cada costat del cos. La dreta encara romania sota el llit i 
l’esquerra la tenia tancada amb força. Estava com un anyell, 
esperant el seu final i desitjant que el seu botxí fos destre 
i ràpid. L’agressor aferrà el ganivet amb les dues mans i 
l’aixecà per sobre del seu cap. Quan anava a abaixar-lo 
i enfonsar-lo en aquell cos atemorit, acotà el cap i es posà 
plorar. El seu germà passà ràpidament a l’altra banda de 
llit, li va agafar el ganivet de mala manera i clavà la seva 
fulla, mentre tremolava, al clatell de la senyora del mas. 
En un instant la mà s’obrí deixant anar la vida.

El més gran s’eixugà les llàgrimes amb la mà, mentre 
que l’altre intentava amagar la cara d’espant. Sortiren de 
l’habitació tancant la porta amb violència, com volent 
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oblidar el que havien fet, com si desitgessin no tornar-hi 
a entrar mai més. Però la feina estava feta a mitges. Co-
mençaren una recerca frenètica cambra a cambra, armari 
a armari, racó a racó, sense trobar el que cercaven. La 
tempesta havia pres més força i els trons i els llampecs no 
deixaven descansar els nervis. Ans al contrari. En una es-
bojarrada baixada d’escales per mirar a la cuina, l’agressor 
més jove va ensopegar tot rodolant escales avall. L’espelma 
caigué a baix de tot, al rebost, i es va esdevenir la foscor 
més absoluta.

—Marxem, collons! Fotem el camp. Aquí no hi ha 
ningú més —bramà mentre baixava a poc a poc les escales 
per no acabar com el seu germà.

—Ajuda’m, Carles! Em sembla que m’he clavat un tros 
de fusta a la cuixa —li digué allargant la mà i aixecant-se—. 
Podries donar un darrer cop d’ull, punyeta; jo amb prou 
fenies puc caminar.

Un llampec els va il·luminar les cares. El tro que el seguí 
els féu repenjar a la paret.

—Un cop d’ull? Amb aquest collons de tempesta, a les 
fosques i amb dos morts en una habitació? Estàs carregat 
de punyetes, Ignasi. Fotem el camp, si us plau, marxem!
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II

Sortiren del mas en el moment que semblava que el cel 
anava a esclatar sota una pluja de diluvi. Semblava com si 
els déus els volguessin castigar en aquell mateix moment per 
haver llevat dues vides completament indefenses. Corrien 
esperitats, enfonsant les espardenyes dins del fang, xops 
de cap a peus i amb la mirada perduda. A cada tronada, 
es tapaven les orelles per apaivagar els nervis que suposava 
aquell sorollàs. Quan arribaren al marge, agafaren els sacs 
i se’ls tornaren a col·locar al cap. La pols llepissosa encara 
hi era present. Miraren, instintivament, a cada banda i al 
darrere i s’encaminaren, carrer amunt, cap a casa seva. Un 
parell de relliscades, més fruit dels nervis que del mal estat 
del carrer, els feren renegar en silenci. Obriren la porta, 
amb parsimònia i, com si es repetís la història, una figura 
humana es dibuixava al costat de la claror d’una espelma, 
al fons, a la cuina. Era sa mare. Estava dreta, amb les mans 
creuades al darrere i el cap abaixat mirant-se el davantal. 
Alçà el semblant i els mirà. Anaven bruts d’espardenyes, 
de cara, de roba i de consciència.

—Espero que tot hagi anat tal com havíem quedat —va 
dir en to ferm i sense voler mirar-los directament a la cara.

—Sí, mare, tal com havíem quedat —digué l’Ignasi 
agafant el seu sac i el del seu germà per acostar-los a l’es-
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calfor del foc de la llar i intentar eixugar-los. Un silenci 
espès s’apoderà de l’estança.

El to de la veu no va agradar a la dona. S’ajupí al costat 
del foc per remenar l’olla.

—Què fa, mare? Menjar a aquestes hores? —preguntà, 
volent canviar de tema, el Carles.

—Com que els nervis em menjaven, he decidit fer… 
A més, no em vinguis amb punyetes, fill —girà la mirada 
cap a ell—; suposo que tots quatre són morts! —cridà fent 
una llambregada al petit.

L’Ignasi es mirava el foc en silenci. Mare i germà gran 
se’l miraren atentament i sense moure ni un múscul. 
S’estava pensant el que havia de dir a sa mare. Altrament, 
temia, i molt, la seva resposta.

—Mare… —va dir movent les mans amunt i avall, per 
tranquil·litzar-la.

—Què carall ha passat? Encara són vius? —preguntà 
aixecant-se de sobte.

—No, mare —respongué el Carles—. El que passa…
—A tu no t’he preguntat res —digué nerviosa girant-se 

cap al seu fill gran—. Doncs, si no són vius, a què ve aquest 
misteri? —s’apropà al cabaler i l’engrapà per la camisa. Se 
li acostà tant a la cara que el noi va haver de girar-la per no 
olorar el seu alè d’all eternitzat entre les dents—. Digue’m, 
ara mateix, el que ha passat —sentencià.

L’Ignasi, a pesar de l’ensurt que li suposà veure-la en aquell 
estat de nervis, apartà lentament les mans de sa mare i s’asse-
gué en el banc del costat de la llar. Sense treure la mirada de 
les brases i llençant, de tant en tant, per fer-se passar l’angoixa, 
alguna estella al foc, explicà fil per randa el que havia succeït 
al mas dels Pins, excepte la caiguda per les escales.

El somriure negre.indd   17 16/03/15   15:21
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En el moment d’acabar el relat, tornà el silenci, aquest 
cop, còmplice. La dona quedà sense saber què dir ni què 
fer. Movia el cap espasmòdicament mentre s’aferrava 
als cabells. Començà a donar voltes per la cuina com 
una posseïda sense treure’s les mans del cap. Tot d’una 
s’aturà i caigué de genolls; es quedà com qui vol iniciar 
una pregària.

—El que havíeu de fer era ben senzill, inútils! I ho te-
níeu tot a favor! —cridava amb les mans en creu, mentre 
sos fills escoltaven amb el cap cot—. Si ni calia que us 
haguéssiu amagat. Què collons fotíeu darrere un marge, 
borinots, si els havíeu de matar a tots?! —s’alçà ajudant-se 
d’una cadira—. Qui us podia veure? Els mussols? Els co-
nills? Déu? —els dos germans alçaren la mirada espantats.

Al mas dels Pins no hi anava mai ningú; només de tant 
en tant el capellà i, quan ho feia, mig, o del tot, d’amagat. 
Ningú no es volia fer amb aquella gent sospitosa que, en-
demés, seria carn de presidi qualsevol dia. Tothom sabia 
que no marxaven del poble perquè, malgrat tot, encara 
se sentien segurs. Ell no havia participat en la guerra per 
la seva coixesa i ella era mare de dues nenes, “quin perill 
som per a ningú?”, es preguntaven sovint. Però, sobretot, 
es veien a salvaguarda pel que fa a la intermediació del 
mossèn que, davant de qualsevol intent d’embrutar la 
seva reputació, sortia enmig de la conversa tot canviant 
de tema. Però a mesura que passaven les setmanes, i un 
cop acabada la guerra, ningú donava ni mig ral per ells. 
El nou règim volia deixar la pàtria neta i ells eren brutícia 
dins l’immaculat ordre que s’anava a construir.

—Com és que no heu vist les dues nenes, collons?! 
—cridà amb els ulls encesos de ràbia.
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