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La seva mare va ensenyar-lo a ser un bon home de 
fer feines?
La mare era una típica mestressa de casa. No tenia feina a 
fora, però en tenia molta, a la llar, amb cinc fills, tres nois i 
dues noies. Nosaltres érem una típica família tradicional andalu-
sa. La cuina era el seu centre neuràlgic. S’hi podia lluir, perquè 
si ens agradava, ella era protagonista. 
Com l’ha influenciat això?
Jo ara, a casa, on més participo és a la cuina. És una feina 
domèstica que m’apassiona. Cuinar és el meu moment de relax 
del dia. A més, cada dia faig el sopar, tot i que aquest àpat no 
dóna gaire per lluir-se, i sóc més pràctic que creatiu: sempre 
tinc cura de cuinar un menjar equilibrat. 
Què me’n diu de la resta de tasques?
No se’ns va educar específicament. Sí que ajudava a parar la 
taula, anar a comprar les coses que faltaven a la mare, per 
cuinar. Ara bé, a escombrar o fer neteja, no tant.
Quan es va independitzar?
Als 18 anys me’n vaig anar a viure amb la meva germana. Allà 
va ser quan realment vaig prendre consciència de participar en 
les feines de casa. Hi vaig conviure fins als 25 anys, quan em 
vaig casar. 
Tenien picabaralles per decidir qui feia què?
Sí, però no les recordo gens intenses. La convivència va ser 
molt bona. Vam viure un procés d’aprenentatge sobre la marxa. 
Cadascú feia la seva habitació i era un avantatge que el pis fos 
petitó. Pactàvem molt bé la neteja dels espais comuns: lavabo, 
cuina i saló. 
Sense veure-ho a casa seva, com va aprendre tan 
ràpid a assumir aquest rol?
Els temps estaven canviant. Franco havia mort i ja es comença-
va a parlar de la participació de l’home en les feines de casa. El 
pensament progre hi anava lligat. A més, les dones es rebel·la-
ven contra un passat que les relegava a casa. Era una època 
divertida, de canvis. A més, era una edat en què ja no ens con-
trolaven. Per tant, una mica d’ordre ens anava bé. Passes de 
què algú et controli, a l’autocontrol. 
I a partir dels 25, amb la dona... Com us coordi-
neu, a casa?
Tot està molt ben repartit. Hi ha temes que jo toco per inèrcia, sen-
se planificar. I no en faig d’altres, com per exemple, res que estigui 
relacionat amb la roba: ni rentadora, ni assecadora, ni planxa. 
Digui’m, però, algun punt conflictiu...
Justament, la rentadora. La meva dona sempre em diu: “Si no 
arribo a ser-hi, tota la roba bruta quedaria acumulada”.

Com porta el tema de planxar?
Tenim la sort de poder disposar d’una noia que ajuda. Ens alleu-
gereix molt la feina. Ara bé, quan m’he de planxar una camisa, 
perquè he de sortir i en aquell moment no en tinc cap a punt, 
doncs me la planxo sense cap problema. 
Què me’n diu, dels fills?
La meva dona ho porta molt més, sincerament. M’ha de re-
cordar coses com “si no fos per mi, el nen es quedaria sense 
ulleres”. A ella no se li escapa ni una. Jo, en canvi, tinc més el 
paper d’urgències. Aleshores, ho deixo tot. És molt típic, però 
és així! 
Els hi va posar bolquers?
Sí, el tema dels bolquers el portava molt bé! Quan els meus dos 
nens han estat bebès, m’hi he dedicat bastant. Era una època 
molt intensa: eren com un apèndix del meu cos, els sentia més 
a prop. A mida que han guanyat autonomia, la meva dedicació 
ha anat minvant. En canvi, la dedicació de la meva dona, no ha 
variat gens. 
Com els fan participar, en les feines de casa?
Ara tenen 15 i 9 anys, i des de fa temps els intentem implicar 
en les tasques domèstiques, parant la taula o acompanyant-nos 
a comprar. De vegades, sí que és una lluita. Ara bé, ells veuen 
que quan jo arribo, encara no està el plat a taula. 
Té prou temps per dedicar-los-hi?
Cada matí, porto al petit, a en Valeri, a l’escola. Amb l’Artur, ara 
que és més gran, m’agrada crear espais de tu a tu, buscar-hi 
complicitats. Per exemple, vam anar a veure junts la pel·li de 
terror La Niebla. És divertit anar trobant gustos comuns.
I de noies, en parleu?
Sí, també hi parlo de noies, quan es deixa. La meva dona i jo 
insistim molt en aquest tema, i sobretot volem que li quedi ben 
clar que no ha de fer comentaris masclistes. En aquest punt 
sí que som molt estrictes. Li parem ràpid els peus si veiem en 
ell una actitud sexista. D’altra banda, també li recordo que vagi 
amb compte amb citar-se amb gent a través del xat, tot i que, 
per sort, en aquest sentit, estic bastant tranquil.
Considera que pot conciliar bé vida familiar i laboral?
Sí. Sobretot, m’ha anat molt bé treballar fora de casa. Quan 
tenia l’estudi al pis, havia de prohibir al meu propi fill que hi 
entrés! Ara, tots els espais són de tots. Paradoxalment, de 
vacances, compagino molt bé escriure amb estar amb la famí-
lia. A més, m’hi sento molt feliç. Engego l’ordinador quan tots 
dormen. I l’endemà, no he de matinar!.   
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Quant costa una barra de pa? 
Depèn. N’hi ha que costen 1’25 €, com la baguet. Però el que 
m’agrada més costa 1’65 €, que és el rústic amb cereals. 
Quan fa la compra? 
Els dissabtes vaig al Mercat de la Concepció. La meva dona 
em diu que miri les ofertes, però jo prefereixo decidir segons 
la pinta dels productes. Jo hi vaig sempre i ella, esporàdica-
ment m’hi acompanya i s’encarrega de les verdures. Jo, del 
pollastre i la xarcuteria. 
Com sap, al mercat, si el peix és bo? 
Mirant-lo bé. No filo prim. Miro l’aspecte global. I m’ajuda la 
peixatera, que em coneix molt. 
Quin és el millor invent de neteja? 
El rentaplats!
Estén la roba? 
Poc, a l’estiu més. Reconec que això ho fa més la meva 
dona. 

Planxa? 
No. Puntualment. De mitjana, una camisa al mes. 
Quan fa el llit? 
Els caps de setmana. I el faig fatal! Quan el fem junts, queda 
esplèndid. Però quan el faig sol, se’m descomposa, tot i que 
l’aparença externa pugui quedar impecable. 
El millor plat que sap cuinar? 
Gaspatxo. Tothom diu que el faig molt bo. També els arros-
sos. En faig de tots els tipus, paelles de tota mena. 
Com neteja els mobles? 
Això de netejar, no ho toco gaire. 
Un secret domèstic...
No suporto anar a dormir amb la cuina bruta. 
Per aquest motiu, la netejo cada dia.
Quina nota es posara com a home de fer feines?
En general, un 5, perquè jugo amb trampa: tinc ajuda. 
Ara bé, a la cuina, em posaria un 8,5!
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