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homes de fer feines

Participes en les feines de casa?
És clar! Les coses de casa s'han de fer, tinguis més o menys traça.
Si no ho fa un, ho ha de fer un altre. De petit, sempre he participat en
les feines domèstiques i els meus fills també ho fan. No és per tirar-
me floretes... però hi faig de tot! Això sí, sempre més lent que la meva
dona. Faig rentadores, poso l'assecadora, netejo el lavabo, els vidres,
escombro, faig el llit...

Ets un bon company de pis, llavors...
No hi ha més remei. L'Emma és figurinista i treballa amb el meu
mateix ritme o encara pitjor. Patim d'horaris bojos.

Ets un xollo?
No. Simplement sé fer les feines de casa i les faig. Però si sóc un
xollo o no ho hauria de dir la persona que viu amb mi.

Ella té alguna queixa de tu?
Moltes vegades cuino i després ella ha d'anar arreplegant les coses.
I suposo que voldria que anés més ràpid o que tingués més temps per
estar a casa. La capacitat que teniu les dones de fer mil coses alho-
ra, jo no la tinc. Jo aniria a comprar cada dia. Ella té més capacitat
de previsió i una visió més àmplia: compra per a tota una setmana.
Nosaltres, com els caçadors!

Com portes el bricolatge?
Molt i molt bé. Ella em diu: “Anirien bé uns prestatges en aquesta
paret” i jo li dic: “Quants en vols, de quina mida i a quina alçada?”. Cap
problema, per fer-ho! 

Qui et va ensenyar a ser un bon home de fer feines?
M'hi fixo molt. De petit jo ja parava taula. Entre tots, fèiem el dinar.
Tothom fèiem de tot. La mare no ens donava cap tipus de lliçó. Era
normal anar fent i prou... Potser sí que ens ensenyava a com no aixe-
car la pols mentre passes l'escombra. Però poca cosa més.

No renegaves d'haver de fer aquestes coses?
Sí que em queixava! És normal. No hi ha ningú que tingui fal·lera per
netejar el wàter o els vidres. Tot costa. Sempre és millor que t'ho faci
una altra persona. A mi m'encanta anar d'hotel! 

Què és el que fas millor?
Cuinar. M'atreveixo a inventar i tiro molt de les sobres. 

Quina especialitat tens?
Les truites, les faig molt bé: primer bato la clara, després el rovell –que
quedi escumosa–, i a la paella poc oli i molt calent. També faig molt
cigrons, amb ceba, tomàquet, vinagre, orenga i sal. I quan cuino m'elo-
gio a mi mateix. Pregunto: oi que és bo? Per cert, això les dones no ho
feu mai: teniu erròniament assumit que és una cosa que heu de fer. 

Què és el que t'agrada menys, com a feina domèstica?
Potser fregar el terra. Tot i així, ho faig que t'hi cagues! Ei, jo no enga -
nyo, com l’Algodón... Ara bé, m'hi estic una estona de nassos.

Treus la pols?
Visc en un poble. És inútil lluitar contra aquest element i a més tenim
un gos que deixa pèl per tot arreu. Passo l'escombra i, quan tinc bos-
ses, l'aspiradora.

Com neteges els vidres?
Abans amb amoníac, aigua i paper de diari, ara hi ha bons productes

Què tal et portes amb els electrodomèstics?
Quan compres una cafetera o una planxa, l'home perd una hora a lle-
gir les instruccions. Les dones, en canvi, ho feu tot directament. Ho
teniu més clar. Sou més meticuloses i trigueu menys.

Et compres tu la roba? 
Sí, però els calçotets els compro de set en set. I els pantalons em
duren anys!

Com portes la planxa?
Planxar, només ho faig quan cal. El més important és plegar la roba
de manera que no s'hagi de planxar. Per als que encara tenim un tros-
set per a estendre roba... el millor per a evitar haver de planxar és dei-
xar la roba ben estesa.

Tens algun truc en aquesta tasca domèstica?
Que la planxa estigui a la temperatura adequada. I fer un bon ús del
vaporitzador: treu totes les arrugues i la roba queda molt bé.

Què és el que més et costa planxar?
Simplement, no planxo ni samarretes, ni calçotets ni mitjons.

Sembla que ets molt sistemàtic...
Sí. Si les coses funcionen bé d'una manera, millor seguir fent-les així.

L'Àlex Casanovas sap fer de tot: teatre, cinema i televi-
sió. Però també, planxar, fregar i netejar els vidres. Ens
ho explica tot entusiasmat o com una manera inevitable
de viure la vida “no hi ha més remei que fer-ho!”. Conegut
per la seves aparicions a TV3 –fa un temps, per 'Amor a
primera vista' i ara per 'El cor de la ciutat'–, va començar
fent teatre al seu poble, Alella, i la darrera interpretació
als escenaris ha estat 'Viatge a Califòrnia' al Versus
Teatre de Barcelona. Té tres fills, dos que viuen amb ell
i la seva companya, que és figurinista. Tot i la dificultat
d'horaris d'ambdós, sembla que han trobat la manera de
repartir-se equitativament les feines de casa..
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“El vaporitzador treu 
totes les arrugues”



homes de fer feines

Quan costa una dotzena
d'ous?
Ostres! Depèn de si són gros-
sos, mitjans o petits. Els que
compro jo són grossos i costen
3'29 euros.

Mercat o supermercat?
Depèn de la disponibilitat. Està
bé que el súper obri fins les vuit
del vespre

On compres la roba?
A les rebaixes o als mercadi-
llos.

Quins mitjons et compres? 
Esportius i sense forat al dit.
Sempre vaig amb bambes! Però
si em poso sabates: mitjó
negre de fil.

Rentes els plats?
Gairebé cada dia, sobretot les
cassoles. La resta ho fico al
rentaplats. 

Algun problema amb baixar
les escombraries?
He de fer veure que no les he
vist i dissimular? Simplement,
quan estan plenes, les llences. 

Recicles?
Quan puc. És una punyetera
obligació. M'agradava més
abans, quan hi havia aquells
senyors que compraven el car-
tró i el vidre.

Qui fa el llit a casa?
Tots i cadascun el seu.

Qüestionari domèstic


