
aquesta societat constitueixelboncomportament
delsnens: treballar, compartir...De fet, unade les
gransporsdelsmatsigenkadurant l’embaràsés
queneixiunfill gandul. “Encaraque–continua
Izquierdo–creuenqueaixòésevitable si elsnens
segueixenunesnormes iduena termecertes tas-
quesdiàries”. Segons la sevaopinió, aquest interès
per responsabilitzarelnenreverteixenbeneficide
lacomunitat.Peraixò, l’antropòlogarecordaelxoc
queva tenirdesprèsde treballarambles famílies
benestantsaLosAngeles “enveurecomn’erade
pocproductiva la ineficiènciaenel repartimentde
les tasquesdomèstiques”.

Elsexpertsdetectenqueenaquestamanerad’edu-
carhiha tambéunacontradicció important:d’una
banda, s’esperamoltdelsfills i s’inverteixperquè
adquireixinmés iméscompetènciesenedatspri-
merenques.Perònose’lsdonenresponsabilitats en
aspectesbàsicsde lavidaquotidiana.Així, se’lsobli-
gaaaprendrexinèsoaesquiaralsquatreanys,però
nose’ls ensenyaa lligar-seels cordonsoapararuna
taula. S’esperaqueelsfills ingressinaHarvardperò
noquesàpiguencuinaroquerecullin la sevaroba.
“Aquestacontradiccióenelsvalors ipràctiques
perpromoure la independència resultaundilema
importantperalsnens”, apuntaCarolina Izquierdo.
Per la sevabanda, lamestraMariaVinuesaopina
queés fantàsticpotenciarelsnensperòno té resa
veureambel fetquecol·laborinacasa.Nodema-
nar-losqueho facinésuncontrasentit”, afirma.

Vinuesa,membrede l’equip executiu de l’Asso-
ciació deMestresRosa Sensat, consideramolt
important que els nens tinguin unpaper d’ajuda
a la família: “Però això s’ha desdibuixat per idees
falses, comper exemple que als nens els hemde
preservar de tasquesmés domèstiques, de tot el
que sigui incòmode, i això és un error,” conclou.
MaribelMartínez tambéopina que la dinàmica
que els fills ajudin a casa s’ha perdut de forma
molt generalitzada. “El perquè l’expliquenmolt
bé els pares, que t’argumentenque els seus fills
vanmolt cansats entre l’escola, les extraescolars i
els deures... Comels pots demanaranqueparin la
taula? I ens equivoquem–assegura–perquè, per
contra, si els posemuna altra tasca, creixeran amb
la idea que són capaços de fermoltes coses”.

SegonsMariaVinuesa,noésqüestiód’explotarels
nens ide tornara l’èpocadeDickens, sinósimple-
mentd’intentarquees responsabilitzindelqueés
seu”. I enaquestaprenentatgede la responsabilitat,
el fetqueajudinacasaésclau: “Imprescindible,
bàsic”, coincideixen lesduesexpertes. “Nopo-
demferquecreixinambla sensacióquenohan
decol·laborar.Aixòéscréixer sensecappressió
i lavidaésplenadepressions”, recordaMaribel
Martínez.Enunaèpocaenquèesparladepoten-
ciar laculturade l’esforç,MariaVinuesaafegeixque

l’esforçnoésnomés“saber llegir i escriure i sumar,
sinó tambéser responsablede llevar-mealmatí
i estarpreparat, senseesperarque lamevamare
m’estigui cridantcadacincminuts,d’organitzar les
tasquesescolars senseajuda i col·laboraracasa.”
Segonsaquestapedagoga, aquestes tasques sónbà-
siquesperquè lacanallaaprenguiaanarper lavida,
unacosaqueelladefineixcom“formarpartd’un
col·lectiuqueemdemanaràresponsabilitats”.

Acol·laboraracasaespotcomençar, amés,molt
aviat. “Sí, desdemoltpetits”, asseguraVinuesa. “I
aixòésunaltrecontrasentit: quea lesguarderies,
enunanyodos, ja s’aconsegueixiqueelsnenses
treguin les sabates, guardin les sevescosesa lamot-
xilla, etcètera, i enarribaracasa se’ls faci tot... L’es-
cola facilitaun tipusd’organitzacióquenohauriade
quedar truncadaacasa”.D’acordamblapedagoga,
aquestésunerrorhabitual, comtambécomençar
ademanaralfill, quanarribaa l’adolescència,una
sèriedecosesquemainose lihandemanatabans,
comorganitzarelsdeures i recollir-se la roba.

“Amés, als nens petits els encanta ajudar”, observa
MaribelMartínez. “Hi hauna etapa en la qual
la paraula ajuda és commàgica per a ells i s’ha
d’aprofitar per potenciar aquestes dinàmiques,
perquèdesprés siguin un automatisme”. Aquesta
predisposició natural –afegeix– és lamillormostra
que el fet de col·laborar formapart del seudes-
envolupament: “Els augmenta l’autoestima, els fa
sentir-semés grans,més útils”.

D’altrabanda, si elsfills ajuden,milloren les rela-
cionsambelspares, quedeixende teniraquesta
sensacióde serventsqueesmentava l’estudideLos
Angeles. Senseoblidarqueaquestacol·laboració re-
sultamoltútil: “Sensdubte–conclouMariaVinue-
sa–,quans’aconsegueixésgenial, perquè tots saben
elquecal feren l’organització familiar, i quecadascú
tinguiel seupaperacasaéselquebusquem”.s

els fills, prendre-s’ho com
un joc, no comuna pèrdua
de temps i, de passada,
acostumar-los a col·laborar”.
La pedagogaMaria Vinuesa
insisteix que l’organització fa-

miliar s’ha de fer en sintonia
amb l’escola i subratlla que
és important incentivar-los
perquè s’organitzin ellsma-
teixos ambels deures, tant
els familiars comels escolars,

des de ben petits. Però això
no s’aconsegueix fàcilment:
“No podempretendre que
ho facin contentíssims”,
adverteixMartínez. “Jugar
omirar la televisió ésmés

divertit que parar la taula
però... La vida és dura!”.
Amés delsmorros, un
altre obstacle habitual és la
pèrdua d’energia dels pares.
Se’n gasta tanta insistint als

fills que facin una tasca que,
al final, s’opta per fer-la un
mateix. Un “error fatal” que
s’evita amb fermesa, temps
i paciència: els nens tenen
ritmes diferents i cal adap-

tar-s’hi. Tampoc no s’ha de
pretendre que facin les coses
perfectes. Com reiteraMaria
Vinuesa: “Elmés important
és donar-los responsabilitats,
que comencin”.
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