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Com entens les feines de casa?
Vaig tenir consciència de tot això als 14 anys, quan vaig anar a 
viure amb la meva mare. Va començar a fer-me sentir responsa-
ble, a aprendre a compartir les feines del dia a dia. Rentar els 
plats era el que menys m’agradava! M’hi vaig fer ràpid, però com 
tothom, de tant en tant intentava escapolir-me’n. 

I abans d’això? 
Amb el pare, era qüestió de supervivència. Quan ell estava sol, 
jo l’ajudava en el que podia. Però ell també cuina! No li cauen els 
anells per fer coses. L’ordre a la casa és qüestió de convivència, 
més que de gèneres.

Com ho vas portar un cop et vas independitzar?
Als 18 anys me’n vaig anar a un pis amb un col·lega. Ho portàvem 
bastant bé. No era un palau de neteja i desinfecció, però ens arre-
glàvem. No teníem més remei. Ens agradava que vingués gent a 
casa i volíem que aleshores estigués tot net. 

Quina és la teva situació actual?
Visc en parella, amb l’Eva, i tenim dos fills: en Bruno (de 6) i la 
Berta (de 5). Afortunadament, podem disposar d’una dona de fer 
feines. El que no fa ella, ens ho repartim. 

Et consideres un bon company de pis?
Sí: embruto poc i, en el meu temps lliure –sobretot, el cap de 
setmana–, m’agrada col·laborar. 

Per exemple?
Arreglo el jardí. Intento no deixar les coses tirades pel mig, que 
els nens recullin les seves coses i segueixin un ordre. També cui-
no. Sóc el rei de les barbacoes! M’agrada cuinar bolets. Faig el 
peix bastant bé, per exemple, bacallà amb carbassa. Pels nens, 
preparo menjars senzills: verdures, amanides, coses a la planxa. 
I faig truites: la meva preferida és la de patata amb ceba. Ara bé, 
també m’agrada molt la de carxofes. 

Pel que fa als nens?
Esmorzo amb els fills la majoria dels dies i els porto al cole. Tam-
bé els acompanyo al metge, segons la feina que tingui. Hi ha dies 
que són “campi qui pugui!”. Anem massa atabalats. Cada dia i 
cada moment és diferent. No disposo de tot el temps del món, 
com es podria pensar d’un artista. Tinc un estudi i dues empre-
ses. Hi ha gent que m’espera. L’Eva té més flexibilitat de treball.

Com us organitzeu?
El que compta és la convivència, pactar les coses. Hi ha gent 
que lliurement adopta els papers clàssics. És una decisió íntima 
i personal, que s’ha de prendre sense prejudicis. Però la gent de 
la meva edat ja no ho fa tant, tot i que de vegades per inèrcia 
s’adopten aquests rols. Quan convius has de saber què li agrada 
i què no, a la teva parella. A partir d’aquí, s’ha de ser conseqüent. 
Hem de saber demanar i, després, arribar a un pacte satisfactori.

Ets mentider com dius en el teu penúltim disc? 
Intento no dir mentides, però “no em queda bé ser sincer”, tal 
com diu la cançó. El que sí és cert és que les lletres tenen a veure 
amb mi. Són confessions, confidències, una mostra de com visc 
en la meva pell. Em resulta sa fer-ho! 

Què penses de les parelles d’avui en dia?
La tendència és tenir relacions cada cop més virtuals. Estem tot 
el dia comunicant-nos amb gent, però de vegades tenim poc con-
tacte amb els que estan més a prop. Això fa que sigui més difícil 
prendre la decisió d’iniciar una relació de convivència.

Són pors? 
Ara no està mal vist viure amb 30 anys a casa dels pares, perquè 
és difícil independitzar-se. 

Imagina’t tenir fills!
El més definitiu que tens en una relació són els fills. Estàs unit per 
sempre amb aquella persona. 

Hi ha qui en té pànic...
És més al principi. L’home també passa un embaràs, perquè du-
rant nou mesos s’està mentalitzant de què serà pare. L’allau de 
sentiments i d’esdeveniments superen totes les pors. D’alguna 
forma no ets el més transcendent. Ells et transcendeixen. 

Com ets, com a pare? 
Juganer i bastant estricte a l’hora d’imposar límits, horaris, normes 
de conducta i convivència. M’agrada fer el pallasso i fer broma 
amb ells. Voldria passar-hi més temps, perquè a part dels matins, 
no tinc la rutina de fer més coses amb ells que esmorzar. Desitjo 
fer alguna cosa constructiva amb ells. Però ja trobaré el temps. 
No em preocupa molt, perquè les absències són part de la meva 
feina. És important que jo estigui bé i feliç, per a transmetre’ls 
aquesta felicitat.  

Hi ha vegades que li agrada posar-se unes “ulleres per veure-hi 
malament”, que diu confús “tinc cinc caps” o que parla de “la 
reina del meu cor” sense escrúpols ni vergonyes, com al seu 
darrer disc, titulat Interferència. Casat i pare de dos fills, la 
música és la seva passió, gairebé una teràpia: s’ha convertit 
en el seu principal motiu d’absències, però també en una font 
de felicitat de la qual beu per després compartir-la amb els 
altres, amb els seus. Amb una trajectòria de 17 anys com a 
músic i compositor, el seu primer disc cantat en català va ser 
Mentider (Música Global, 2005), on recull algunes reflexions 
sobre com arreglar-se-les en la vida amb un mateix i, sobretot, 
amb la parella. 

“El més definitiu que tens 
en una relació són els fills”

Marc Parrot, 
músic

Text Aurora Antón   Fotografia Pilar Aymerich
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De què et sents més 
responsable, a casa? 
Si se’n va la llum, jo he d’engegar 
el generador. Necessites força 
bruta i dedicar un temps que mai 
hi ha dedicat l’Eva. 

Recicles de manera 
sistemàtica? 
No. Només vidre, perquè vivim 
a la muntanya i només tenim un 
contenidor per a vidre. Els altres 
no els tenim a prop.

En què estalvies més? 
No estalvio. 

Qui fa els números, 
a casa? 
L’Eva.

T’agrada el bricolatge? 
No és el meu hobby, però sí 
és una part que em toca. 

Com et portes amb els 
electrodomèstics?
Tinc rentavaixelles, rentadora, 
assecadora i una senyora que es 
diu Carmen que és una merave-
lla. Per cert, de vegades escuro 
els plats i els deixo en aigua.

Quin suavitzant poses a la 
rentadora? 
El de Bosque Verde de 
Mercadona.

Com portes la planxa? 
Malament. Només planxo quan 
és absolutament necessari.

I treure la pols? 
Quan s’ha de treure, la trec. 
Però en trec més a l’estudi que 
a casa.

Quina nota et posaries 
com a home de casa? 
Un 8. 

Qüestionari domèstic


