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homes de fer feines

Et fas tu els entrepans? 
Sí, quan em deixen, fer pa amb tomàquet és fàcil.
Generalment, a casa, si està la meva xicota, la Vanessa,
ella fa el menjar i el dinar. Jo intento ajudar-la i parar la taula
i recollir els plats. Però reconec que ella porta el pes espe-
cífic. L'ajudo en el que puc. 

Pel que fa a la neteja... 
Tenim una dona de la neteja que ve tres dies a la setmana
i que fa les tasques més complicades. Jo estic molt poc a
casa i ella també: estudia Interpretació a la Nancy Tuñón
pels matins. Per mi és difícil col·laborar, perquè moltes
vegades estic fora de viatge i és complicat ajudar. De totes
maneres, ella ho porta bé. Tinc molta sort, perquè la meva
xicota és molt atenta. Quan està cansada, em demana ajut
i jo faig el que puc.

La teva mare us demanava a tu i al teu germà
col·laborar a casa?
La meva mare ens va acostumar de petits a participar en
les feines de casa. Vivíem en un pis petit a Santa Coloma i
els meus pares no paraven de treballar. El meu germà
Antonio i jo intentàvem passar l'escombra i fregar. El detall
era posar-s'hi! També, de vegades, anava a comprar el pa,
o em feien una llista i baixava a les botigues d'alimentació.
Molts cops també fèiem el sopar. La meva mare arribava
cansada cada dia i fèiem el possible per a què es trobés
menys feina a casa. 

Com vas portar els temes domèstics durant 
l'adolescència? 
Als 18 anys vaig marxar a Vitòria i per primera vegada vaig
viure sol durant un temps. Llavors era obligat aprendre a
sobreviure. Em feia pasta, arròs, aigua, verdura, amanides,
peix... De totes maneres, moltes vegades arribava d'entre-
nar amb molta gana i me n'anava al restaurant. Sobretot,
em costava cuinar a la nit. 

I com portaves les altres feines domèstiques? 
Netejava la pols, passava l'escombra i fregava... Les coses

no quedaven del tot bé, però jo anava fent. Estava sol,
sense xicota ni dona de la neteja. M'havia de buscar la vida!
Però no em complicava molt. L'armari sempre el tenia bas-
tant ordenat. No m'agrada el desordre a l'habitació.

La mare et donava alguns consells?  
Sí, habitualment em trucava per saber com estava i si men-
java bé. D'ella vaig aprendre que ser dona, treballar a casa
i a fora, i a més, amb fills, té molt de mèrit.

Et compres la teva pròpia roba? 
Sí, vaig a les botigues de Barcelona. No tinc preferència per
cap marca. De vegades quedo amb la meva xicota i anem
junts a comprar la roba de tota la temporada. 

També et compres tu la roba interior? 
Sí! La compro jo.

Com et portes amb els electrodomèstics? 
Malament. Em porto fatal amb la rentadora i l'assecadora.
Ara bé, de vegades preparo i poso en marxa el rentavaixe-
lles. 

I amb el bricolatge? 
El meu pare és paleta i en sap molt, de tot això. Però jo,
des de petit, sempre m'he guanyat la vida amb el futbol. Per
tant, m'era difícil dedicar-hi temps.  

Hi ha alguna feina domèstica que t'agradi 
especialment? 
Em relaxa molt, quan fa bon temps, netejar la piscina. 

Vols tenir fills? 
Sí, és clar. Però la Vanessa i jo ens esperem un temps a
tenir-los. 

Com voldràs educar-los, en aquest sentit?
Voldré transmetre'ls que, tot i que hi hagi una dona de fer
feines a casa, ells hauran de ser responsables de les seves
coses, ja des de petits. 

Jugador del club des de l'any 1996, Raúl Tamudo 
va començar la seva carrera futbolística al Gramanet

Unió Esportiva Atlètica. El passat 28 d'octubre 
de 2006 va marcar el seu gol número 100 en 

primera divisió amb la samarreta del RCD Espanyol
davant del Racing de Santander. Poc després, el club

va dedicar-li un homenatge per la seva reeixida 
trajectòria en l'equip, que enguany ha coronat 
com a capità de l'equip campió de la UEFA.
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“Fer pa amb 
tomàquet és fàcil”




