
Confessions
Olga Tomàs Gonzalvo

Conte presentat en el 14è Premi de 
narrativa curta per Internet TINET



- Ave maría purísima
- Sin pecado concebida
Pos mira  padre...  No  sé  per  on  començar...  Esta  olor 
m’entra per les narius i em penetra fins l’ànima. No me la 
puc traure de cap manera. I mira que me rento les mans 
a tot hora. És un tuf endolcit que m’impregna, la roba, els 
cabells... 
La  Mari  me  fot  morros  només  al  passar  la  porta  i 
m’esbatussa amb els seus crits.  Que si  Paco jo no sé 
com t’embrutes tant, que si Paco fas més hores que un 
rellotge, que si estes taques no marxen amb res...  I  jo 
callo. Me la miro de reüll i sempre li contesto lo mateix: - 
mira que ets xafardera. Tot ho vols saber i amb tot te vols 
posar. I així cada dia. La meua feina és molt sacrificada. 
No és només la Mari qui no m’entén. La veritat és que no 
m’entén ningú. Però és que quan ton fills tenen gana... 
Pos això... has de portar un tros de pa a casa... A més, 
en estos temps que corren no hi ha molta feina si ets un 
pobre diablo com jo...  Abans tenia una fusteria  aquí  a 
prop  de  la  Catedral,  però  xiquet,  les  coses  no  mos 
anaven bé. Molts de deutes...  Un dia me va vindre un 
home foraster i me va dir que necessitava gent per  a 
treballar  d’això...Aquí,  a Tortosa. Al  principi  treballàvem 
amb el greix d’animals per fer sabons i coses d’estes... 
Però un dia lo patró, quan ja estàvem a punt de plegar, 
me va cridar a la seua oficina i me va dir que me podia 
traure un sobresueldo...
- Fill meu treballar dignifica. No és cap pecat.
- Sí padre... però...
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Jo no me pensava que havia de fer este tipo de coses... 
Lo patró me diu que és per un bé...que ho fem per ajudar 
a la gent que està malalta. Ja sap padre que corre molt 
de mal dolent.. tuberculosis i tot això. 
- Claro fill, ja ho sé, ja. Això està molt escampat.
- Sí padre. És com la peste.
I me paguen bé. No es pense. Perquè estos sinyors que 
venen a comprar  al  patró se veu que quartegen molt. 
Però...  Jo no dic res, claro.  A treballar  i  a callar.  Però 
últimament hi  ha molts de crios que desapareixen i  la 
gent trobo que se la comença a recelar.
- Què vols dir fill?
- Padre,  pos,  que  trobo  que  al  final  mos 
enganxaran i tornarem a passar fam i companyia.
(Es fa un silenci absolut. El fum de les espelmes que han 
encès  els  devots  de  la  Mare  de  Déu  de  la  Cinta 
cobreixen el flaire corrupte del confessor. El mossèn, es 
senya,  es  posa  les  mans  al  pit  i  mira  cap  a  munt, 
esperant  que  el  Senyor  li  doni  forces  per  continuar 
escoltant aquell relat que anuncia un final macabre.) 
- Padre, que m’escolta?
- Sí fill, continua.
Pos la cosa és que lo patró, pos, aconsegueix un matèria 
prima molt bona. I surt un greix... i... Bueno, que és de 
molt bona qualitat. La prova està que cada vegada tenim 
més  clientela  entre  la  gent  rica.  La  dona  del  patró 
aprofita tot este mandongo per fer unes pomades molt 
bones...  i  altres potingues.  Jo no sé si  funcionen però 
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deu ser que sí quan lo negoci va cap amunt. 
- Bueno  fill,  pos  resa  un  Pare  Nostre  i  cap  a 
casa.

(El mossèn volia acabar el més aviat possible per poder 
avisar a les forces de l’ordre. Era un secret de confessió 
però  pensava  que  el  Senyor  seria  comprensiu  en 
aquesta situació.)
- Un  moment  padre,  no  tingueu  pressa  que 
encara no he acabat.
Lo paper que me toca a mi en tota esta història és lo 
pitjor sap. Perquè sóc jo que he d’anar pel carrerons del 
Casc  Antic,  en  nits  gelades  com la  passada,  buscant 
criets que vagin mig perduts. Ara, jo trio bé  padre. Miro 
que no estiguin les mares a prop, o que els pares siguen 
gent d’esta que té crios per tenir... Pos mira, encara els 
faig un favor perquè només els ho espera misèria a estos 
menuts.
Però sap el que no puc aguantar padre? Lo que me posa 
de molt mal humor i me fa barallar cada dia amb la Mari? 
Esta pudor, este tuf. Esta olor que m’entra per les narius i 
em penetra fins l’ànima.
- Bueno fill, pos resa un Pare Nostre i una Ave 
Maria i cap a casa.
(El capellà sentia com el cor li bategava com un tambor. 
Tenia  por.  Li  costava  respirar  i,  és  clar,  intercanviar 
paraules amb el confessor. I si la seva veu tremolosa el 
delatava?  I  començà  a  resar  demanat  ajuda a  Nostre 
Senyor amb silenci i fe, molta fe.)
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- Per  cert,  padre,  amb  tanta  xerrameca  ja  no 
me’n recordava...
- Sí?
- Tinc un paquetet per vostè que m’ha donat lo 
patró.  És pel  bisbe i  com que vostè  li  recolliu  los 
recados i  li  doneu  los  diumenges  quan  ve  a  fer 
missa... 
- Sí, gràcies.
- Gràcies  per  escoltar-me  padre.  M’he  quedat 
molt tranquil. Això de ser siginero és molt sacrificat.
- De res fill. (Exhalà el rector).
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