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PRÒLEG

Sí, ja sé que les llistes s’han de fer abans no passin les 

coses, però sóc tan poc previsor i tan poc constant 

que no en vaig fer cap quan tocava. Potser si hagués 

tingut a la mà un llibre de llistes tan pràctic com 

aquest, la meva paternitat no hagués estat tan esgo-

tadora, descontrolada i boja però què voleu, la culpa 

no és meva, la culpa és de l’editorial, que publica lli-

bres útils quan el meu fill ja m’ha trastornat el son de 

per vida. O sigui que si m’ho permeten els editors 

(recordeu que tot és culpa seva), a mode de pròleg 

jo també vull fer una llista, concretament la llista de 

totes les coses boges que m’han passat com a pare 

des que va néixer el meu fill, el Pep. 

LLISTA DE COSES QUE HE FET PER ADORMIR-LO  

A MITJANIT

—  Cantar-li cançons de Sopa de Cabra

—  Cantar-li cançons del Perales

—  Adormir-me jo cantant-li cançons del Perales a ell

—  Caminar amb ell en braços passadís amunt i avall

—  Tornar a caminar el passadís, ara avall i amunt

—  Agafar-li la maneta 

—  Tocar-li l’esquena suaument mentre feia «Shhtttt» 

—  Fer el soroll del mar

Pròleg
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Les 100 llistes per a pares i mares

—  Fer sorolls d’ocells

—  Engegar-li l’assecador

—  Engegar-li la rentadora

—  Posar-lo sota l’extractor 

—  Desenganxar-lo de l’extractor quan l’havia posat 

massa fort

LLISTA DE COSES QUE HE FET PERQUÈ MENGI

—  Cantar-li cançons del Perales (no va anar bé, 

s’adormia)

—  Fer-li l’avió

—  Fer-li l’avioneta

—  Fer-li el Concorde

—  Fer-li l’Airbus

—  Deixar de fer-li l’avió i posar-li dibuixos

—  Penedir-me de posar-li dibuixos

—  Recollir tot el menjar escampat amb l’avió

—  Menjar-me el que ell no es menjava 

—  Tornar a començar 

LLISTA DE COSES QUE HE FET PERQUÈ NO  

DESTROSSÉS LA CASA

—  Amagar els objectes perillosos

—  Pujar tots els objectes 3 prestatges més amunt

—  Pujar els prestatges 3 prestatges

—  Regalar-li objectes que agradin a un nen
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—  Al·lucinar quan veia que li agradava més el paper 

de regal que l’objecte en si mateix

—  Dir-li que no toqui

—  Dir-li que no toqui

—  Acabar dient-li «Això caca» 

—  Odiar sentir-me dir «Això caca»

—  Treure’l al carrer perquè toqués les coses dels al-

tres i no les meves

—  Posar-li dibuixos

—  Penedir-me’n 

—  Fer-li l’avió per distreure’l mentre canto Perales

—  Tornar-me boig 

I l’última llista:

LLISTA DE LES COSES QUE, TOT I QUE NO VAIG 

FER LLISTES QUAN TOCAVA, M’HA ENCANTAT 

DESCOBRIR AMB EL MEU FILL ESBOJARRAT

—  Veure’l caminar per primera vegada

—  Sentir-li dir que m’estima abans d’adormir-se

—  Veure’l grimpar pels arbres

—  Sentir-lo riure com un boig quan veu Tom i Jerry

—  Sentir-lo dir coses com «Papa, estimo els cotxes»

—  Veure’l créixer fort i sa

—  Que tingui tants amics

—  Que sigui tan feliç

—  Que ens faci tan feliços a tots

Pròleg
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Les 100 llistes per a pares i mares

Au, ja està. Llistes fetes. Només un últim punt, el que 

serveix per recordar que això de fer de pare és com-

plex i que podríem passar-nos el dia fent llistes i més 

llistes, però que estic convençut que al final la llista 

dels beneficis sempre supera la dels esforços. Creieu- 

me i ja m’ho explicareu. 

 Sigueu pares feliços.

Roger de Gràcia
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