
LaSandra té 44 anys i tres fills, d’onze, vuit i qua-
tre anys.Quanpassa part de les vacances sola amb
ells acaba “esgotada”.De cuinar, recollir, fer llits,
posar rentadores, preparar bosses, pícnics i sopars.
Els nens l’han ajudat però “puntualment”,matisa.
“El temad’ajudar a casa no el tenimorganitzat”,
afegeix. “Tinc enment fer-ho, però les edats dels
meusfills sónmolt diferents... Nohe trobat el
moment”. La situació de la Sandra no és estranya:
hi hamoltíssimes famílies en què els fills no tenen
tasques domèstiques específiques. Tanmateix, el
seu cas sorprènquan explica que ella, de petita,
sí que teniamoltmarcat aquest tema.A casa seva
s’havia d’ajudar cadadia i ella i els germans tenien
marcades les tasques domèstiques enuna carto-
lina ben visible a la cuina. Es repartien el “parar
i desparar la taula, omplir el rentaplats i netejar
sabates”. Amés, tots es feien el llit. El repartiment
de feines es realitzava de forma consensuada i es
revisava al capd’unsmesos, sota la supervisió de
lamare. “Ella n’era la impulsora –diu la Sandra–,
el seu objectiu era que aprenguéssima valorar
la feina de casa i que entenguéssimque les coses
no es fanper art demàgia... És el que els passa en
general alsmeusfills!”, reflexiona.

Enun altre continent, al departament d’Antropo-
logia de la universitat californiana d’UCLA,Elinor
Ochs iCarolina Izquierdo tambéhan reflexionat
sobre aquesta qüestió. La seva especialitat és com,
en les diferents cultures, s’educa els fills a assumir
responsabilitats. Per aquestes dues antropòlogues,
el fet que els nens ajudin a casa de forma rutinària
i aprenguin a cuidar d’ellsmateixos sónhabilitats
fonamentals per al seudesenvolupament. Aquest
interès les ha portat a realitzar diferents estudis
de camp sobre el tema.Ochs en va liderar un aLos
Angeles, on es va fer un seguiment a una trentena
de famílies de classemitjana, analitzant les seves
rutines domèstiques. Per la seva banda, Izquierdo
es va concentrar en elmodede vida d’una tribude
l’Amazones peruà, elsmatsigenka.

L’estudideLosAngeles (detallat enunarticlecon-
junt,Responsibility in childhood: threedevelopmen-
tal trajectories, publicata la revistaEthos), descriu
situacionsen lesqualsmaresestressadesdesperten
els seusfillsd’11, 12 i 15anys,preguntant-los (mentre
elsdiuenques’afanyinperanara l’escola), quins

Aajudar
s’hadit
En una època en què els nens estanmés preparats quemai, la seva col·laboració a casa
ha passat a un segon pla. Entre els pares, la idea generalitzada és que ésmés important
que es concentrin en els estudis i les extraescolars que en fer el llit o recollir la roba

Nens i nenes, iguals
Tradicionalmenthanestat
les nenes les quehanajudat
a casa (a lesmares),mentre
queells erenels petits reis,
que (comels seuspares) no
podien tocar ni unplat. Fins
i tot en societats com ladels
matsigenka, hi hadistincions
de sexeen les tasques: finsals
sis anys, nens i nenes fanel
mateix però, apartir d’aques-
ta edat, ells acompanyenels
seuspares a caçar i conrear,
i elles esquedenal costat de
les sevesmaresper ajudar
a cuinar, escombrar i cuidar
dels nens... “En lanostra
societat, lesmares continuen
assumint el gran volumde
les tasques familiars i això
els nenshoveuen”, diu la
psicòlogaMaribelMartínez.
LapedagogaMariaVinuesa
lamentaqueencaraes
transmeti aquestmodel: “Hi
hamolt per fer, peròaquesta
discriminació tambéespot
començar a treballar desde
casa”, proposa.
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