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Ai l’as! La Teresina i jo ens vam mirar i vam esclafir a 
riure. I no pas perquè la història fos per fer-ne mofa no! 
Sinó ben el contrari, jo  crec que rèiem d’alegria. I 
doncs, aquests nens d’avui en dia sí que creixen lliures, 
viuen feliços en una igualtat de drets i de deures que els 
fa lliures de les cadenes que ens han lligat a nosaltres 
durant tantes generacions. La Teresina m’explicava que 
a casa la seva filla, la mare del menut Joan, es repartien 
les feines de la llar, perquè tots dos treballaven, però 
que tot i ser joves, la seva filla i el seu gendre no ho 
havien tingut gens fàcil. La seva filla li va explicar un 
dia, en aquelles converses de mare a filla, que es sentia 
culpable de treballar perquè això li treia hores d’estar 
per al seu fill quan en Joan només tenia un any. El seu 
home, en Xavier li havia dit que no patís, que en 
aquesta aventura de criar els fills hi eren tots dos, i que 
entre tots dos aconseguirien fer l’horari complet. 

En Xavier és funcionari i té un horari molt bo, a les tres ja és a casa cada dia. Així que la Conxita fa de mare 
als matins quan en Xavier ja és a treballar perquè comença molt de matí, i a la tarda canvien els papers i 
qui té cura del petit és el pare, mentre la Conxita encara treballa. I a la nit estan tots tres junts. Són com 
una màquina de rellotgeria, on cadascú té el seu paper clau perquè tot rutlli a la perfecció.
 Al principi a la Conxita no li va ser gens fàcil portar aquest repartiment de responsabilitats familiars, ella 
estava contenta de tenir algú al costat amb qui poder comptar de veritat, ‘oh! I té la casa més neta que 
mai!’ deia la Teresina quan parlava del seu gendre, però a la Conxita no era pas això el que la inquietava, 
sinó una veueta interior que li deia que estava descuidant les seves labors com a mare, esposa i dona 
d’aquella llar. I és que tot i sent jove, la Conxita, com tantes dones, porta a dins una impressió cultural que 
li marca el rol de dona a seguir, i ella mateixa es sentia bé podent treballar i fer el que li agradava però es 
trobava exigint-se ser una bona mare tot el dia a casa, una bona esposa tenint sota control tota la casa, 
cuina, rebost, neteja, jardí, família, i tot amb les 24 hores que té un dia, li faltava temps i aviat energia. Al 
parlar-ho amb el seu home, en Xavier, es va adonar que tot el que ella volia fer alhora limitava al que volia 
en Xavier, doncs ell era feliç compartint les labors familiars, no volia quedar-se en l’espai històric d’un 
home que no pot gaudir de la criança dels seus fills, de la cura de casa seva, ni de preparar un bon estofat 
per a sopar junt amb la seva família, només perquè és un home i no li toca.

 Ho van compartir, van compartir i parlar d’inquietuds i d’alegries, i van arribar a un repartiment d’horaris i 
de tasques que els fa feliços als dos, bé als tres. La Conxita avui és feliç de ser una dona afortunada, amb 
una família complerta i una vida personal i professional que la fa sentir una dona plena. I en Xavier és un 
home feliç, amb una família a qui cuida com qui cuida un tresor que és tot seu. Només calia mirar el petit 
Joan, jugant amb aquelles nenes, per adonar-se que amb una mica de sort, aquells tres petits ja no tindrien 
limitacions culturals que els impedissin ser feliços dins la seva família, i fent a casa seva el que realment 
els fa sentir bé: compartir i créixer al costat de la teva parella, pujant junts uns fills forts, alegres i lliures. 
Recordeu que per deixar qualsevol comentari, idea o experiència que tingueu o hagueu tingut ho podeu 
fer-ho mitjançant: dependenciaenelmonrural.wordpress.com 
Atentament, Rosita

I ja torno a ser aquí! Com passa el temps eh, l’altre dia ho parlàvem amb la meva amiga, la Teresina. Ai, la 

Teresina, som amigues des de fa tants anys que ja n’hi me’n recordo! Anàvem juntes a les monges, ui 

aquella època. Les nenes que teníem sort, anàvem a l’escola els primers anys, i després a aprendre de 

cosir, i para de comptar. Pujàvem molt ben ensenyades, ens deixaven molt clar que la principal labor d’una 

bona filla, mare i esposa era la llar i tenir cura dels petits i dels grans. Es sobre entenia que tenir un ofici o 

una professió no era compatible amb ser dona, amb ser una bona dona és clar. L’altre dia en parlàvem amb 

la Teresina, perquè com cada dijous vam anar al parc, amb el seu nét, en Joan. En Joan té sis anys i és el fill 

únic de la filla de la Teresina, la Conxita. Doncs érem allà, al parc, i en Joan jugava amb unes nenes que hi 

havia al sorral. Portaven nines i cassoles, i quan ens hi fem fixar ens vam adonar que estaven jugant a 

pares i a mares. És un joc mític, em sembla que tots hi hem jugat alguna vegada, però aviat una cosa ens 

va cridar l’atenció. En Joan, que feia de pare, estava preparant el sopar a les nines que feien de fills, i els hi 

explicava que la mare era a treballar i que aviat arribaria. Una de les nenes aleshores, trucava a la porta 

fictícia i entrava a la suposada casa que hi havia al mig del sorral. El pare, el petit Joan, li explicava que 

havien anat a comprar al súper, que les havia banyat i que estaven acabant de sopar, que les posava a 

dormir i que soparien els pares juntets. 
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