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De petit, quines feines domèstiques va aprendre?
De petit, una cosa que em feia fer l'àvia era detectar quan les
gallines estaven a punt de pondre l'ou i quan l'havien post. Jo
les perseguia per a què no se'ls mengessin. Donava el menjar
a les bèsties. Tenia cura dels conills i de les gallines, anava
amb la mare a collir herbes pels conills, també a agafar cargols
i més tard col·laborava en la seva elaboració. També recordo
anar a comprar moltes vegades a les botigues del poble, a bus-
car pa i llet, o a l'hort a casa de la veïna, per si tenia espinacs. 

Un cop casat...
Quan va néixer la primera filla, vaig començar a col·laborar a
casa. Però ho feia d'una manera indirecta, intentant no entorpir
i ajudant una miqueta. Feia els llits, ajudava a fer la feina de
casa, a estendre i plegar roba... No a planxar-la!. 

Quanta estona dedicava a les seves filles?
En tenia molta cura. Quan la meva dona impartia classes en
horari nocturn a l'institut, jo els hi feia el sopar, les banyava i
les dormia. Durant sis anys els explicava un conte cada dia
abans d'anar a dormir. Crec que és una de les millors coses de
la meva vida: haver estat actiu en aquest sentit amb la família.

Com es combina ara les feines de casa?
Com que hem d'harmonitzar els horaris, moltes vegades faig el
dinar o el sopar. M'ho passo bé. M'agrada combinar coses,
tenir sensacions de jugar amb els aliments -que per a mi tenen
molt d'atractiu-. Quan prepares un menjar, en el fons, envies un
missatge. 

Se li dóna bé la cuina?
M'agrada fer experiments: barrejar molt en amanides, llenties,
cigrons, coses dolces i salades. També acostumo a fer una
cosa que feia molt de petit: aprofitar les sobres, posant algu-
nes pinzellades d'essències. És propi de la mentalitat de poble.

A l'hora d'anar a comprar, qui ho fa?
M'encanta anar al mercat i a les botigues! Principalment, per-
què tinc més contacte amb la gent. Gairebé cada dia compro
alguna cosa (pa, fruita, enciam...) a les botigues de prop de
casa. I a l'estiu ho faig més, perquè no m'agrada tant anar a la
platja. 

Què hi ha de la neteja?
En certa manera, hi col·laboro. Per exemple, abans de venir
aquí he deixat la cuina més o menys en ordre. Paro la taula i
després la trec i poso el rentavaixelles. A banda, intento que el
meu espai tingui un desordre organitzat, tot i que l'ordre és
impossible, perquè treballo en tres o quatre coses alhora.

Quan s'espatlla alguna cosa a casa, què fa? 
Porto molt malament el bricolatge. Quan es fon una bombeta,
vaig a comprar-ne una altra i la poso. Però sóc incapaç d'arre-
glar una rentadora o el televisor. Jo mai ho he fet; en canvi, el
meu germà ho arreglava tot. És una de les coses que de vega-
des em retreuen. 

Què més li retreuen? 
No col·laborar tant com voldrien, ser una mica desorganitzat i
arribar tard a dinar. 

Qui porta els números, a casa? 
La meva dona. Jo mai porto diners a sobre i ni tan sols sé què
guanyo. No m'agrada parlar de diners, les coses que faig, les
faig guiat per emocions. Això també és motiu de retrets!. 

Compra la seva roba?  
No, em resulta molt pesat. Quan ho faig, és perquè l'acompan-
yo a ella. I sempre prefereixo comprar roba a prop de casa, al
noi que saludo cada dia quan passo davant de la seva botiga.
Les seves camises són les que porto més de gust. 

Com participa en la decoració i en la compra de
mobles? 
Uf! També em costa. A més, agafo afecte a les coses. Abans,
els mobles eren per tota la vida! En el que sí participo més és
en posar quadres d'amics que pinten. 

Participar activament en les feines de casa és un
secret de la felicitat? 
Sí!.
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Va néixer a Bellvís (Pla d'Urgell), l'any 1945. Casat, amb
dues filles, de 35 i 33 anys, també té un nét i un altre a
punt d'arribar. És catedràtic de Lingüística general del
Departament de Filologia Romànica de la Facultat de

Filologia de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diver-
sos estudis sobre semiòtica, lingüística, poètica, filosofia,
teoria de la ciència i de la comunicació. Autor de diversos

llibres, entre ells, Elogi de la passió pura (Premi Ramon
Llull, 1990), Llibre del sexe, la poesia i l'empresa, i

Comprendre la comunicació. Acaba de publicar 
Els secrets de la felicitat (Ara Llibres, 2006).   
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“M'encanta 
anar al mercat!”
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Planxa? 
No, 0'001 cops al llarg de la meva vida. 

Qui li compra els calçotets? 
No sóc jo qui els compra.

Quan fa el llit?
Gairebé cada dia. 

Quan costa un litre de llet?  
Segons les ofertes. La que vaig comprar la
setmana passada, 76 cèntims. 

Quin plat li agrada cuinar? 
Fer una mena de llegum amb barreja de

sofregit amb ceba i alguna proteïna animal.
També m'agrada fer amanides i plats de les
sobres. 

Què l'emprenya més de les feines
domèstiques? 
Comprar roba o coses de la casa, excepte
el menjar. Quan sóc al mercat, em sento a
la sabana!

Quina és la feina de casa que menys li
costa fer? 
Tenir cura de les nenes. 

A l'hora de rentar els plats...
No em desagrada gens. Em poso la ràdio i
vaig fent!

Estén la roba o té assecadora? 
Estenc la roba i m'agrada molt. Faig com si
fos un text: veig què li va bé posar al cos-
tat del mitjó, la samarreta o de la camisa. 

Com neteja el terra de casa?  
No el netejo. Només alguna vegada passo
l'escombra.

Qüestionari domèstic


