
entrepansvolenqueelsprepariperdinar.Les
maresdeLosAngeles són les responsablesde lacui-
na,paren la taula, serveixen l’esmorzar i recorden
als seusfillsquees rentin lesdents, espentinin...En
algunmoment, intentenquealgunfill lesajudia
treure lesescombrariesocol·labori enalguna tasca,
perònormalmentacaben fent-leselles. “Elspares,
especialment lesmares,duena terme la feinade
casaamblamínimaomoltpocaajudadelsfills”,
descriu l’estudi, que tambédestacaquea lamajoria
els costamésesforçaconseguirque lesajudinque
ferellesmateixes la feina.Tambéesvaobservarque
elsprogenitors “no iniciavende formasistemàtica
els seusfills en les tasquesdomèstiquesni tampoc
els lesdelegavende formarutinària”.

Elsantropòlegsobserven la transformacióde la
figurad’autoritatpaternaen lad’“unmajordom
peralnen”.Unexemple:quanunanenade8anys
s’asseua la taula i veuques’hanoblidatdeposar-li la
forquilla, preguntaals seuspares, lleugerament in-
dignada: ‘Comsesuposaquedinaré?’.Malgratque
lafilla sapperfectamentonesguardenels coberts,
elpare s’aixeca i li dónael cobert.D’entre les trenta
famíliesobservades, capnennovaassumir respon-
sabilitats acasa senseque lihaguessindedemanar”,
conclou l’estudi.Lespeticions tambées formulaven
comasuggerimentsdel tipus: ‘Sapsquèpodries fer?
Podries rentar-teels cabellsmentreetbanyes.Ho
vols fer?....’.D’altrabanda, esvadetectarunaenor-
me implicaciódelsparesen les tasquesescolarsdels
fills, quecontrolavende formaexhaustiva.

Tot ique formenpartd’unestudiantropològic fet
amoltsquilòmetres, aquestes situacions tambées
donenamoltes famíliesespanyoles.Lamanerade

criarelsnens,queésdescritapels antropò-
legscoma“altamentcentra-
daenelsnens i complaent,
desde la infantesafinsa

l’adolescència”,no

és inusual.Tambéaquíelsparesestan tanpreocu-
patsaprepararun futurmenys incertper laprole,
quedonenprioritat aaspectescoml’educació, els
idiomes i lesextraescolars, oblidant-sed’altres
coses, comlacol·laboracióacasa. “Sí, avuielmodel
familiarmajoritari és l’hiperprotector”, corrobora la
psicòlogaMaribelMartínez.Unmodelque implica
unagranpreocupacióper la salut, l’alimentació, el
fracàs, l’èxit escolar i la socialitzaciódelsfills”. Se-
gonsaquestaespecialistaen teràpia familiar, aquest
tipusdepaternitat “ajudaelsfillsdavant lamínima
dificultat i, fins i tot, s’anticipaaqualsevolproblema.
Elsparesadopten laposiciódepoder-hoarreglar
tot, els avicien i elsposenunacatifavermella”.

Aquest tipus depaternitat, anomenada “paternitat
helicòpter” i, fins i tot, en els casosmés extrems,
“buldòzer”, té, segons aquesta especialista, els
seus defectes. “Els nens educats així van creixent
ambajuda excessiva: per fer els deures, organitzar
les seves coses, les activitats socials.... I elmissatge
entre línies és ‘t’ajudoperquèpotser tu sol nopo-
dries’”. SegonsMartínez, això va calant, per això
els nens creixen ambuna sensació d’incapacitat i
una autoestimabaixa. “ComvadirOscarWilde,
‘amb lamillor de les intencions podemaconseguir
el pitjor dels resultats...’”, il·lustra. “I esmento
aquesta cita –afegeix–perquè aquest tipus depa-
res està fent el que considerenmillor, però aquest
excés d’ajuda als fills els converteix endependents
en lloc de caminar cap a la independència”.

Una independènciaqueresultabàsica iqueen
altrescultures, consideradesmésprimitives, es fo-
mentadesdemolt aviat.Carolina Izquierdo, l’altra
autorade l’article sobreresponsabilitat a la infante-
sa, esvaquedarmolt impressionadadurant la seva
estadaambelsmatsigenkapelpaperqueelsnens
tenenenaquesta tribu. “Vaserun impacteveure
comtotsparticipavenen les tasquesdeldiaadia,
sensenecessitar instruccionsconstants.Desdeben
petits, l’educacióde les famíliesenaquestaspecteés
molt forta i esmantéenel temps”, explica.Elsnens
matsigenkavana l’escolaperò tambécol·laboren
desdemoltpetits acasa,duena termefeines (com
tallarbranquesambmatxets)queespantarien
qualsevolpareoccidental. Izquierdorecordaespe-
cialment laYanira,unanenaqueesvaunirauna
expedicióper recollir fullesdepalmera. “Durantels
cincdiesquevadurar l’empresa, laYanirava trobar
ràpidament lamaneradeserútil”, escriu.Sense
esperardirectriusdeningú, escombravael campa-
mentcadamatí i cadanit, ajudavaa ferels farcells
de fulles i s’encarregavad’anaral riu, onpescavauns
crancsquenetejava i cuinavaperal grup.A lanit, la
roba li serviademanta ielvestit, decoixí. “Tranquil-
la i segura, laYaniranodemanavares.Tenia sis
anys”, revela l’antropòloga.

L’actitudd’aquestanenaexemplificaelqueper

Es recomana involucrar els
fills en les tasques de la llar
des de petits, peròmai no
és tard per començar. La
psicòlogaMaribelMartínez
aconsella, en primer lloc, fer

una llista “per escrit” de les
tasques específiques de cada
dia. És convenient donar les
indicacions en positiu (“po-
seu la roba bruta al cistell”,
en comptes de “no deixeu la

roba bruta a terra”) i revisar
la llista durant les vacances,
per adequar horaris i tas-
ques. Les tasques varien en
funció de les edats.Martínez
creu que als dos anys els

nens ja ens poden ajudar en
coses, comparar la taula o
estendre la roba. Entén que
la realitat és un condicionant
però potser, afegeix, “aquest
és elmoment d’estar amb
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