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Repetir un tema en les conversses 
 
La conversa ha estat animada, tractant diversitat de temes. En aquests casos solem 

explicar vivències que pensem que poden fer gràcia als acompanyants, i el de Sallent ens ha 
explicat una de les seves vivències: “A casa meva, a Sallent, l’estació del tren està en un 
costat i a l’altra hi passa la carretera. El meu pare tenia un lloro que estava sempre situat a la 
part de l’estació. El lloro va aprendre a xiular tal com feia el cap de l’estació i un dia, mentre el 
tren feia maniobres, a cada xiulada del cap, el maquinista canviava de sentit de circulació. De 
sobte, el lloro va xiular i el maquinista, en creure’l, va fer la maniobra incorrecte i es va 
emprenyar amb el cap, recriminant-li l’errada. Mentre, el cap deia que ell no havia xiulat pas. 
Continuaren les maniobres, i de nou es sentí una altra xiulada incorrecte. El maquinista baixà 
de la màquina i, dirigint-se al cap, l’increpà amb duresa mentre aquest assegurava que ell no 
havia xiulat. La cosa començava a agafar un caire dramàtic perquè el maquinista es 
disposava a agredir al seu cap, quan es va sentir una altra xiulada. Es miraren estranyats, tot 
buscant amb avidesa d’on havia sortit la xiulada, i per fi van descobrir el lloro. De mala 
manera  demanaren el trasllat del lloro, i el pare no hi va consentir fins que una persona 
important de la Companyia li va demanar correctament”. 
 

Ens va fer molta gràcia als que no havíem escoltat mai l’anècdota, però per la cara que 
feia la seva dona es deduïa que el de Sallent l’havia explicat un munt de vegades; la senyora 
s’esforçava a dissimular. Això ens passa a tots i em recorda el que deia un bon amic meu, 
Amadeu fa uns cinquanta anys. Ho deia en castellà: “Al paso que recordamos con los más 
mínimos detalles los hechos más insignificantes ocurridos en nuestras vidas, nunca 
recordamos el número de veces que lo hemos contado a la misma persona”. Això també ho 
he escrit altres vegades.        
  

Vertaderament, és pesat haver de sentir sempre les mateixes històries del marit, i és 
molt corrent que a les seves parelles els sigui difícil dissimular, però sempre hi ha excepcions. 
Una amiga que tenia un marit afeccionat a explicar acudits sovint pujats de to, cada vegada 
reia com si fos la primera vegada que el sentia, encara que fos la que fes cent. 
 

 

 

 


