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Marques de la infància 
“He tingut una infància molt peculiar. Als 10 anys vaig anar
a viure amb els meus avis, a Barcelona. I és clar, em van
mimar molt. L’àvia Pilar em tractava com un rei. Recordo
els seus meravellosos entrepans! Mai em deia de fer res,
a casa. I el meu avi era molt masclista. Vaig sentir molts
«Pilar, fes allò o allò altre»”. 

Adolescència, a prova
“De sobte, als 18 anys, em vaig trobar emancipat tot sol
a Barcelona. Resulta que els meus avis se’n van anar al
poble amb la meva mare i em van deixar sol al seu pis.
Llavors sí que vaig topar amb la realitat. Em vaig haver
d’espavilar ben ràpid. Sort que tenia els tiets a prop! Però
es podria dir que pràcticament jo ho feia tot, a casa. Això
sí, d’una manera molt hippie i a precari: sense massa ordre
ni massa convencionalismes. Dinava a l’hospital, mentre
estudiava Medicina. I també anava molt sovint a sopar a
casa dels amics. Però vaig aprendre a fer-me des de sopa
fins a pasta o rissotto!” 

Electrodomèstics imprescindibles
“Els invents més importants són la nevera i el microones!
La veritat és que faciliten molt la feina de cuinar...” 

Tasques bàsiques
“El que més faig és anar a comprar al supermercat. De la
meva roba, sempre me n’encarrego jo. I quan estic sol,
cuino per a mi. Prefereixo això a anar-me’n a dinar sol al
restaurant. No m’agrada gens fer el llit. Crec que de ni de
solter, mai el feia”. 

Com a pare...
“Cada edat dels fills condiciona un estil de vida. Quan eren
petits, hi vaig estar més. Els posava els bolquers i els
donava el biberó. No em vaig voler perdre aquells
moments, tot i que sempre he anat de bòlid i gran part de
la càrrega domèstica la va portar ella. Jo anava molt a les
reunions d’escola. Fins i tot em van fer president de
l’Associació de Pares!” 

L’ordre
“La Maria de la Pau és extremadament ordenada, sobretot
a casa seva. I jo no emprenyo massa, tot i que sigui bas-

tant desordenat. L’ordre està al meu servei, jo no estic mai
al servei de l’ordre. Afortunadament, sempre hem pogut
disposar de persones que ens ajuden a casa”. 

Millor no fer ’bricolage’!
“Només m’espavilo per a emergències de casa. Però acos-
tumo a fer-ho malament. Sóc poc manetes, però molt atre-
vit. I aquest és el problema. No és gens aconsellable que
jo arregli res. Penjo quadres i cortines. Però ho faig mala-
ment!” 

homes de fer feines

Joan Corbella és un psiquiatra conegut per les seves
aparicions televisives. Cada setmana apareix en un
programa de la televisió de les Illes Balears, IB3. La

seva dona viu allà. És l’escriptora Maria de la Pau
Janer, que està embarassada d’una nena que no 

trigarà molt a néixer. És un home molt treballador,
apassionat per la seva feina i il·lusionat pel fet que
està a punt de ser pare. Això segur que li portarà

més feines de casa! Però, sembla que ho  farà amb
molt de gust.  

Només cuina quan...
Quan cal.
Li costa planxar?
Mai ho he fet. 
La pols es treu amb...
Un “plumero” especial que serveix per això. 
Hi ha un que fa que la pols es quedi enganxada
i que no sé com es diu.
Quan costa una barra de pa? 
Menjo poc pa. A Barcelona, no ho sé. A Mallorca, 80
cèntims. 
Mercat o Supermercat? 
Al 50%. Aquí vaig més a supermercats. A Palma, vaig
al mercat de l’Oliver, que és molt còmode. Té pàr-
quing i tot! 
Qui posa ordre a casa? 
La Maria de la Pau. 
Els nens fan més cas a... 
Tenen molt bons exemples de la seva mare. 
A mi, entre d’altres coses, m’han fet cas des 
del punt de vista professional. 
Recicla? 
A Mallorca més que aquí, per un tema de 
comoditat. Allà els contenidors estan més 
a prop.  
En què intenta estalviar? 
No tinc una actitud malbaratadora, perquè sóc poc
capritxós. 
En què gasta més? 
A part dels viatges en avió, en llibres.

Joan Corbella:

Qüestionari domèstic

Per Aurora Antón

“El microones és
el millor invent!”
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Psiquiatra. Casat en segones núpcies. 
Està a punt de ser pare. I té dos fills més del
seu anterior matrimoni: una noia de 32 anys 
i un noi de 30, que han seguit professionalment
els seus passos. Ha treballat a l’Hospital Clínic,
a l’Institut Frenopàtic i a la Clínica Mental de
Santa Coloma, entre d’altres. Ara treballa a
Barcelona i viu a cavall entre aquesta ciutat 
i Mallorca.




