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Dedicat als amics del Maset de Fràter, 
que, entre altres coses, tant m’han ensenyat a riure.  
Si el Pinar del Grao és un dels pulmons de Castelló, 

 el Maset, justament davant, és un dels cors
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L’EMPEDRAO NO ENTÈN DE POLÍTIQUES

Era nit negra quan Rosa, farta, li va dir despòticament: 

—Para ja el ball! 

Higini va tolerar els mals modes de la dona perquè admetia 
no saber com posar-se. A deshora, un soroll el va baixar del son, 
com ell deia. Aleshores va sentir les dues campanades al rellotge 
de l’església com sorgides de la gola mateixa de la nit. Després 
es va mig adormir, però un nou sobresalt el va acabar per traure 
del son. El cap li bullia i Higini es va acomiadar definitivament 
d’adormir-se a pesar de no estar ni per la meitat de la nit. Uns 
minuts després, quan la veu de la seua dona encara tremolava 
a l’habitació, Higini va Apartar les mantes amb cura de no 
despertar-la. Va baixar les escales i es va entossudir a orinar. Pel 
silenci es va figurar que no havien de ser ni les quatre, així que 
li va semblar lògic abaltir-se mentre esperava les set assegut a la 
butaca, però, després de la mala nit, Higini dormia com un atovó 
quan Rosa va encendre la llum.

—Vaja nit! —el va despertar amb antipatia.

Higini va arrossegar les soles, va estrènyer els punys per 
a desemperesir-se i, malgrat estar fet caldo, va tractar de ser 
amable:

—Quan baixe del son…
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—Es baixa fins al maquinista i el tren descarrila. Ja ho sé!

Rosa va obrir la llum de la cuina. Va descobrir el llibrell gran 
que hi havia a sobre de la taula i aquest la va tornar a la realitat. 
Va dir sarcàsticament:

—Ací tens els fesols. No oblides amanir el menjar per a eixos.

Si eixos foren els dos barbamecs que van tocar a la porta 
dijous, Rosa no haguera imprès a la paraula un to menyspreador 
ni portaria els darrers dies amoïnadissa, perquè a Joan, el de la 
tia Josefina, el coneixia de tota la vida i el pare d’Ismael, l’altre, 
havia treballat amb Higini als bombos de la Fàbrica Segarra. El 
problema que ja feia uns dies que desensucrava la convivència 
matrimonial era un altre.

—Qui diu que al supermercat venen fesols? —va dir Higini 
per no callar.

—Home, jo els veig igual. Qui t’ho encerta? Si et descuides 
vols fer l’empedrao amb palletes d’or. Com és per a qui és.

Higini va arrugar el nas. Fa uns anys, amb la Transició, 
va prometre a la seua dona no embolicar-se en política. Higini 
sempre havia manifestat que era roget, però quan es van casar 
Rosa no s’haguera imaginat mai que li passara pel cap afiliar-
se al Partit Comunista. Per això, quan el seu germà, el cunyat 
d’Higini, va dir el dia del bou que Adolfo Suárez era un «jueu» 
per haver legalitzat als comunistes, ella ho va pregonar a la 
carnisseria i fins i tot en eixir de la novena de la Mare de Déu del 
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Roser. I encara que era tan cert com que plovien figues que Lolita 
haguera llegit en l’Evangeli de Sant Joan que el comunisme era 
un pecat dels grossos, amb Higini la disputa va arribar a majors 
i Rosa va haver d’ensenyar les dents.

—Tu fes-te del partit i fins ací hem arribat —va sentenciar 
amb un to inexorable que en 1984 continuava pesant en la 
ideologia del marit. En qüestió de comunisme, Rosa no va deixar 
pedra per remoure.

A les set i mitja en punt, davant la cara llarga de la seua dona, 
Higini va fer el primer glop al tassó de cafè amb llet. Un quart 
d’hora més tard i després d’un desdejuni trapenc, va anunciar:

—Vaig a la faena.

Rosa no li parlava, però Higini sentia els seus ulls de brúfol 
clavats al bescoll. Ella, per la seua banda, no entenia per què 
Higini mai no mirava per ell i es deixava embolicar a la primera. 
Però el seu germà sempre havia dit que Higini era roget, que se 
li notava en els conceptes, i ella li ho havia repetit a Higini per a 
veure si s’esmenava. La mateixa vesprada que van venir Joan i 
Ismael va dir almenys quatre vegades això dels conceptes, però 
eixa vegada Higini no va donar el braç a tòrcer. Era natural que 
el cercaren per cuinar empedrao. No debades havia guanyat els 
últims sis concursos de les festes. L’havia cuinat per al bisbe, per 
al president de la Diputació i per a Mari Samper, i no entenia la 
raó per la qual no podia cuinar-lo per a Jaume Galtaplè. 

—És comunista!
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—I què passa si és comunista? L’empedrao no sap de 
polítiques —va vociferar Higini, combatiu però elegant.

Rosa, un poc intimidada, es va desplomar a sobre la cadira 
i va enfilar ais amb les dones de l’església, amb mossèn Benet, 
amb el seu germà que ja l’havia advertida d’això dels conceptes, 
amb son pare que en glòria estiga i que no es podia veure els 
comunistes, i amb la bala que feia coixejar Higini, a veure si no 
era l’última. Higini anava mesclant “no serà tants!” amb els ais, 
inclús li va dir amb bon humor:

—Con todos ustedes, la Orquesta Mala Gaita.

Però la tirallonga de queixes el va acabar importunant.

—He donat la meua paraula; ja ho saps! —va dir 
categòricament.

Aquell dia, després d’acariciar-se la cama de la bala, Higini 
es va posar dempeus. De la nevera va extraure dues bosses de 
plàstic: una amb la costella i la careta, i l’altra amb el conill pelat. 
Per a aclarir la taula, va penjar la careta i el conill d’un ganxo. Es 
va cerciorar que tot estava en bon estat i va preguntar:

—Hi ha arròs?

Rosa li va contestar insípidament, concentrada a fer-li caure 
malament el desdejuni.

Higini va esperar que hi haguera prou llum per a amanir 
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les cassoles, fins i tot sabent que faltava més d’una hora per a 
començar a fer l’empedrao. En aquesta qüestió sí que es va 
mantenir ferm amb els xics, que van dir de passar a la una per a 
emportar-se la cassola a les Grutes de Sant Josep.

—L’empedrao estarà fet a les dos en punt!

—Però entre que el portem i tot…

—Que s’espere!

I quan li van dir que era una excepció, que es tractava de 
Jaume Galtaplè, Higini, sentint la sang bombejar a les venes del 
coll, es va afanyar a contestar:

—Encara que vingueren a dinar el Nostre Senyor i les sogres 
s’haurien d’esperar a les dos.

Per a Higini, començar abans haguera suposat una autèntica 
revolució en els costums, una heretgia, trastornar l’equilibri 
d’una màquina amb massa ressorts. A l’empedrao calia deixar-
lo seguir el seu curs; com tot, tenia la seua hora, la seua poesia. 
Així que Higini es va cuidar bé de comptar les onze campanades 
al rellotge de l’església per a posar l’olla al foc. Rosa, per sort per 
a ell, havia eixit a comprar.

—Quin descans! 

Els fesols van sonar com cinc-cents tirs contra el cul metàl·lic 
de l’olla. Els va cobrir d’aigua, va afegir la careta i un parell de 
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fulles de llorer. Va mirar el rellotge. “Bé”, va murmurar. Mentre 
trossejava el conill, va sentir un cotxe anunciant l’acte del Partit 
Comunista que tindria lloc eixa vesprada amb la presència de 
Jaume Galtaplè. “Això, que ho sàpiguen tots”, va remugar 
pensant en Rosa, fins que el brunzit de l’altaveu es va perdre per 
un dels carrers estrets del barri del Roser. 

—O calles o m’arruïnes el matrimoni. 

A les dotze en punt va col·locar una cassola gran a sobre de 
l’altre foc. Mecànicament va comprovar que els fesols ja havien 
alçat el bull i va comptar dues tassetes d’oli abans de buidar-les 
a la cassola. Va colpejar tres grans d’all amb el ganivet gran. 
Prompte la casa es va omplir de l’aroma d’eixe matrimoni tan 
ben avingut. Poc després l’oli va començar a cruixir a la cassola 
del sofregit i el conill va començar a mudar el pàl·lid to de la carn 
crua pel color torrat. Higini va respirar profundament. 

—El conill és la millor carn del món —va dir expirant un 
aire optimista i abandonant-se al record de son pare, que era qui 
sempre feia l’empedrao a casa. També va recordar l’entrada de 
sa casa i el gran toll de sang del dia que Rosa sempre li tirava en 
cara, sa mare carregada de draps i reprotxes, son pare tractant 
d’explicar-se d’on havien eixit els tirs, que només era un míting, 
que no feien mal a ningú. Era l’any 1935. Higini tenia quinze 
anys i una bala a la cama.

Quan el conill ja havia pres color, va afegir la costella 
trossejada i va partir els dos pebrots rojos en trossos grans. 
Només llavors va ajuntar els dits de la mà al saler i, dibuixant 
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cercles, va deixar que la sal anara caient sobre la carn. Abans de 
repetir l’acció, va rascar el fons de l’olla amb la cullera de fusta a 
fi que el greix del conill no se socarrara. 

Un poc més tard va sentir la porta. Higini va experimentar 
un sotsobre que només sentia els dies importants. Rosa venia de 
la perruqueria i lluïa l’habitual pentinat medusoide. 

—Hola! —la va saludar Higini mentre ratllava una tomaca, 
abans d’adonar-se de la novetat i lloar-la de mala gana.

Rosa no va contestar, però va evitar mirar-lo.

—Bon lloc per a cagar! —va dir ell i va mesclar la tomaca amb 
la carn usant un cullerot de fusta. Eren les dotze i mitja quan es 
va donar compte que feia més de dues hores que no havia creuat 
una paraula amb ningú, però en eixe moment es va dir que havia 
de seguir removent la tomaca si no volia que es cremara. Com si 
Rosa li haguera llegit el pensament, va preguntar:

—Va tot bé?

—Sí, bé —va respondre Higini amb una brusquedat 
incomprensible. Haguera volgut dir quelcom, però no se li va 
ocórrer res més. Capficat en l’empedrao, va comptar els deu gots 
d’aigua amb què va cobrir el sofregit i va augmentar el foc. Mai 
feia empedrao per a més de vuit persones.

El punt dels fesols era sagrat. Havien de bullir dues hores, 
ni més ni menys. Així que a la una en punt, després d’haver 
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llevat la fècula de la superfície del caldo en dues ocasions, es va 
fer amb dos draps i, subjectant les anses amb dues mans, Higini 
va traslladar l’olla al marbre. Va esperar uns minuts que es 
refredara i, col·locant la tapa, va tirar l’aigua en la pica i va tornar 
els fesols cuits al llibrell. Començava la feina més costosa, perquè 
Higini era poc favorable a triturar els fesols amb la batedora. “Li 
dóna un gust roí”, es justificava davant de qui, sorprès, el veia 
esclafar els fesols amb la forqueta, quasi un a un, fins obtenir una 
pasta homogènia. Aquell dia, com sempre, va cercar una de les 
forquetes de l’aixovar de bodes, que eren les úniques que no es 
doblegaven en prémer. Quan acabava, els fesols eren un verrim 
blanc i el seu dit índex semblava un semàfor en roig. Va tallar la 
careta en trossos xicotets i la va afegir al caldo. Amb el primer 
quart d’una va començar a comptar xicotets grapadets d’arròs. 
Fins a vuit, tants com racions. Un altaveu se sentia a la llunyania. 

—Ja veuràs —va lamentar, imaginant que es tractava del 
cotxe dels comunistes. No obstant això, era el dels morts. Higini 
va alçar el cap per a distingir bé aquella veu entre els udols dels 
gossos. 

—Hoy, a las cinco, entierro de Juan Gómez, el Bonico. Calle 
Guzmán, número 169. Parroquia Santo Ángel. Hoy, a las…

—Ai, és Joanet el Bonico! —va dir Rosa amb dolorosa 
sorpresa.

—Té un any més que jo… i una feina menys —va replicar 
Higini de mala manera, però Rosa no es va alterar perquè sabia 
que el moment exacte de tastar-lo de sal solia obrir una bretxa 
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en el caràcter plàcid del seu marit. Era l’únic punt que no resolia 
exactament la metòdica recepta familiar. Abans, Higini havia 
ensafranat el caldo i l’havia remogut amb la cullera de fusta 
que finalment va col·locar just en una bombolla. Va examinar el 
líquid en la fusta emmascarada de groc i, després de bufar amb 
atenció, se’l va portar a la boca. 

—Dolç —va remugar i va agregar dos colps de sal. 

Li va tocar esperar un poc perque l’arròs es cuinara i, quan 
encara estava duret —si no, eixia empastrat—, Higini va anar 
tirant els fesols a poc a poc mentre removia el caldo, que va 
engreixar fins formar una pasta ni molt clara ni molt espessa o, 
com deia ell, corredoreta. 

L’empedrao estava amanit quan Joan i Ismael van tocar a la 
porta:

—Amos! Com va això, tio Higini?

—Ací el teniu —va dir amb el cor esponjat de satisfacció.

—Anem com una bala a les Grutes, que ja estaran acabant 
amb els entremesos.

—Heu comprat la ceba tendra?

—Sí, ma mare l’ha posada en vinagre i la portem en un 
portaviandes. Li explicarem que és això del “mos redó”.
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—Sí, que sense la ceba l’empedrao perd tota la gràcia.

Eixa vesprada Higini se’n va anar a fer una volta pel riuet. 
No anava a res precís perquè ja no tenia conills, però li agradava 
escoltar el ritme de l’aigua les poques vegades que el riu Belcaire 
baixava. A més, en els canvis de temps la cama de la bala li 
dolorejava més i caminar li feia bé. Es va saludar amb dos homes 
que baixaven del menjar del partit. 

—Tio Higini, bona l’ha armat —li va dir un d’ells jocosament.

—Què he fet ara?

—Què? El que no aconseguien els grisos ni Franco en els 
millors temps: suspendre un míting.

—Jo?

—Sí, com que el seu empedrao ha tombat tot un líder del 
Partit Comunista.

—Tots li hem aconsellat que no repetira, que l’empedrao és 
traïdorenc.

—Però ell, ni cas ens ha fet. Allí ens l’hem deixat, en un sofà, 
amb les cames estirades.

—I dos o tres rellevant-se per a ventar-lo.

—Ja li ho hem avisat.
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—L’empedrao no sap de polítiques —va sentenciar Higini 
amb bon humor en un primer moment, però després va pensar 
en Rosa i li va caure l’ànima als peus. “El que em faltava!”, es va 
dir, i la va poder veure recriminant-lo que es ficara en polítiques 
i tirant-li en cara això dels conceptes injustament. 
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