
Casa i fills
“Cada cop sóc més casolà. Fer feina a casa no m’agrada,
però sí disfrutar de la vida familiar, llegir, mirar la tele...
Sobretot faig moltes coses relacionades amb els meus
nens: la Júlia i el Martí, que tenen 5 i 3 anys, respectiva-
ment. Els vesteixo i els porto al col·legi cada dia al matí. I
algunes tardes, quan arribo d’hora, els banyo i els faig el
sopar. Els cuino coses ben senzilles: sopes de tetra-brick,
truites, cigrons, carn... No sé cuinar plats complicats”.

La mare i les germanes
“A casa, de petit, no em van ensenyar gaire a fer feines de
casa. Però parava la taula, buidava el rentaplats, m’obliga-
ven a fer el llit i anava a buscar els encàrrecs de la mare.
Ella, de vegades, els deia a les meves germanes: «Som
tres dones i el vostre germà planxant!». Quan vivia sol plan-
xava sempre tota la meva roba. Però ara prefereixo pagar
la dona de fer feines i que ella planxi. Sempre he buscat
suport extern. Dissabtes al matí me’ls podria passar nete-
jant la casa, però no em compensa, i per això accepto amb
alegria pagar a algú altre que ho faci”. 

Ordenat, però poc manetes
“Ni tan sols sóc capaç de fer les petites coses que s’atri-
bueixen als homes: sóc poc manetes, no sé fer repara-
cions, més aviat espatllo! No entenc els electrodomèstics
ni sé entendre’m amb els lampistes. No sé com funciona
una casa per dintre, com s’encén el llum, per on passa un
cable. Tot això em desborda! Això sí, intento ser relativa-
ment ordenat. El desordre em fatiga, m’angoixa. Jo sóc el
més ordenat de la casa. No suporto un cendrer amb buri-
lles o paperots damunt la taula. Recullo gots, tasses, roba
de tot arreu i m’encarrego de què tot estigui al seu lloc. 

Quin horror... anar a comprar!
“Si ho he de fer, ho faig, però detesto anar a comprar qual-
sevol cosa: mobles, estris de casa, roba. Que consti que
els calçotets me’ls compro jo! Tot el que té a veure amb mi,
m’ho compro jo. I també faig la compra per Internet. Cada
mes hi fem una gran compra per omplir la nevera. És molt
pràctic”.

Conciliació de la vida laboral i familiar 
"Tinc la sort que la meva família m’estira cap a casa. Si no
fos així, la feina m’absorbiria molt. El fet que em reclamin,
fa que m’organitzi millor per rendir més i sortir abans. La
meva dona, la Laura, segurament ha assumit més feina de
casa, per qüestions de disponibilitat laboral. Els nens 

demanen molta atenció. Però, de moment, ens en sortim
airosos. Ella, per exemple, sap més d’horaris de pediatra.
Jo intento portar-los i si podem anar-hi els dos, millor”. 

L’administració familiar
“Ah! El que sí porto és la paperassa. Em costa, però és una
derivació de la feina, que m’obliga a portar una certa
comptabilitat. Així que de passada, també ho faig per a
casa”

dones 42

homes de fer feines

L’últim Premi Card, Toni Soler, ha acceptat inaugurar
aquesta nova secció, tot destacant que no vol donar
una imatge equivocada d’ell mateix. Va acceptar amb
esportivitat aquest guardó que va rebre fa just un any
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, 
i té ben clar que no li agradaria semblar feminista. 
Tot i així, no deixa de ser un home de fer feines, amb
algunes responsabilitats domèstiques ben assumides. 

Només cuina quan...
No tinc més remei
Li costa planxar...
Camises, peces amb costures rares. Mai he 
planxat llençols! Quan vivia sol dormia amb 
els llençols sense planxar
La pols es treu amb...
Amb el drap de la pols i Ten Limpiahogar General
con Bioalcohol
Quan costa una barra de pa?
No tinc ni idea
Mercat o Supermercat? 
Supermercat on line
Qui posa ordre a casa i en què? 
Jo poso ordre estètic, que la casa sembli ordena-
da. Ella en moltes coses que se m’escapen: 
per exemple, calcular la quantitat de menjar
Els nens fan més cas a...
Des del punt de vista autoritari, a mi. Jo sóc més
dolent. Però qui té més influències en ells és la
seva mare
Recicla? 
Moderadament. Llenço a part el vidre i el paper
En què intenta estalviar? 
No acostumo a mirar ofertes ni a escatimar.
Compro raonablement sense malgastar
En què gasta més? 
En dona de neteja, cangurs, roba de nens –que
és molt cara i no paren de créixer–, consum
 cultural –llibres, cinema, teatre, lloguer i compra
de dvd’s. També consumeixo molta tele!

Toni Soler:
“Faig la compra

per Internet”

Qüestionari domèstic

Aurora Antón
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