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sius, calents, protectors, agres
sius, segurs, no saben fer dues
coses alhora, no fan res a casa,
no saben cuinar, treballadors...
Pobre del que es quedi a l’atur, o
no se senti en absolut segur, o
fins i tot noti el vertigen i la por
pel part i per tot el que passarà.
“És una motxilla de pedres que
són allà, encara que no les com
partiu”, adverteix el psicòleg
Aharón Fernández Cuadrado,
quedirigeix el grup amb la lleva
dora Sandra Gallego. “Són com
manaments, i si no te n’adones,
si no et preguntes com ets tu i
comet veus, hi recorres”, puntu
alitza.
“Els meus pares no em van

educar en aquest patró, en abso
lut, però quan es refereixen a

qualsevol cosa relaciona
da amb l’embaràs, per
exemple, una assecado
ra per quan tinguem el
nen, es dirigeixen a
ella! També hi sóc jo,

també és el meu fill,
la meva casa. Tens
la sensació, sobre
tot amb la família,
no tant ambels coe
tanis, que projecten

la seva experiència, com va ser
per a ells tenir fills, un assumpte
focalitzat en la dona. És com
una connexió irracional amb
aquests estereotips invisibles
ara en la teva cultura i que de
sobte estan al voltant. Fins i tot a
les botigues de coses de nens no

ANA MACPHERSON
Barcelona

I nvisibles, secundaris,
acompanyants, en se
gon pla. És com se sen
ten, notablement mo
lestos, homes que s’en
fronten el 2016 a una

fase crucial de les seves vides:
tenir un fill. “Ni tan sols etmiren
en les visites a la llevadora; a ella
la criden pel nom, ho saben tot
de com està i com se sent. En
tenc que és la que està embaras
sada. És lògic que la visita es
concentri tècnicament en ella.
Però jo no tinc nom, nohi sóc in
clòs. Jo hi estic implicat. Vull ser
present des del minut u en el
procés de tenir un fill. També
em passen coses”. Així que la
primera vegada que la llevadora
es va dirigir a ell –tercera visita–
i li va preguntar si volia partici
par en un grup d’homes per pre
parar la seva paternitat, s’hi va
apuntar.

En la sessió de dimecres, el
grup organitzat pels serveis de
salut sexual i reproductiva de
l’ICS a Barcelona i pel projecte
Canviemho de l’Ajuntament va
reunir 23 homes implicats. En
tre agost i octubre tindran els
seus fills–lamajoria, el primer, o
els primers, perquè hi ha
uns quants bessons–. I a
part de l’entrenament en
parella que faran al final de
l’embaràs, es preparen ara
en set sessions per a aspec
tes pràctics, com organit
zar el seu temps, aclarirmi
tes sobre el sexe amb una
gran tripa pel mig o dema
nar permisos de paternitat.
Altres de molt més íntims i pro
funds (per això no apareixen els
seus noms en aquest article)
com revelarse els uns als altres
les pors, definir el tipus d’homes
i de pares que són. També cui
darse d’un objecte delicat –un
ou– amb què passaran una set
mana no exempta de disgustos...
I posar en comú un gran canvi
social que estan protagonitzant.
Fins i tot sense saberho.
La càrrega dels estereotips

del que se suposa que és un
home, per vells i superats que els
semblin als mateixos homes,
afloren quan menys s’espera.
“Ens va passar amb amics i ami
gues. Quan els vam donar la no
tícia,

tots la felici
taven i abraçaven a
ella. I jo?”.

Dibuixen un home –és un
exercici del grup– com un tipus
amb pèl (al pit, les cames, la bar
ba), amb sexe, músculs i algun
tatuatge; pinten al voltant una
pilota, un mòbil i unes cerveses.
Resmés?Undels participants va
recordar per què eren allà i va

Elshomes
es reivindiquen
La sanitat pública organitza grups
masculins per preparar la paternitat

dibuixar un cistell amb un nadó.
Els proposen d’apuntar dues ca
racterístiques que acompanyin
la frase “tots els homes són...”
que expliquin el que al carrer,
al món, s’espera que siguin. La
llista inclou definicions molt es
perables: racionals, forts, resolu
tius, no ploren, simples, impul

lor de la roba. “Fixeuvos en els
adjectius, en l’actitud. Com
t’agafaràs el fet que el teu fill
vulgui, no només un ninot, sinó
la cadireta per passejarlo, o que
faci ballet?”.
Han fet una llista col∙lectiva

de què els defineix com a pares.
No coincideix amb la dels este
reotips masculins. Aquí es parla
d’implicat, afectuós, cuidador
(“és el meu fill”), educador,
comprensiu (“veure com s’equi
voca”), que acompanya, que es
colta, còmplice, responsable, co
herent (“no vull sentir el crit de
‘no cridis’”), negociador, sensi
ble (“encara que calgui dirlo no.
Això sí, explicantl’hi, perquè jo
agraeixo els límits, expli
cantl’hi, esclar, sense l’angoixa
del no, sense més ni més”); refe
rent (“perquè ho som encara
que no ho pensem”), que educa
emocionalment (“m’agradaria
que sàpiga gestionar les emoci
ons”), amb creativitat (“treureli
també aquesta part a la superfí
cie”), amor incondicional (“que
se senti estimat i acompanyat”),
que fa confiança (“que pugui
disposar del que vulgui sense ser
jutjat”); ser exemple, proper,
que li dedica temps, que educa
amb experiències pròpies (“sen
se evitar que tingui les seves”),

Avenços de gènere

Tendències

PARES

més es dirigeixen a ella. És com
si la paternitat es limités a fer
una llista d’Ikea: identifiques
què falta i vas ratllant. Però jo hi
sóc, vull serhi present, com di
uen en el grup. Vull temps per
pensar la paternitat i no només
resoldre problemes logístics”.
Necessiten els nostres fills un

referent masculí? La pregunta
queda almig de la sala. Els expli
quen un exercici que es duu a
terme amb un nadó de tot just
unmes vestit de rosa i el mateix,
vestit de blau. Hi ha un vídeo a
YouTube que mostra com
s’adrecen els adults a un i un al
tre simplement pel canvi de co

“Els amics
l’abraçaven per
l’embaràs, i jo?”

“Vull dissenyar
el meu full de ruta
de com ser pare”
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LLIBERT TEIXIDÓ

L’estudi de Funcas
assenyalaqueel2005, un
3,33%de les excedències
van serdemanadesper ells

Nou anys després, el 2014,
les excedències demanades
per homes se situen en el 5,99%

El 2010, un 22,5% de dones
amb fills va sol·licitar aquest
permís, mentre que van ser un 3,3%
d’homes els que s’hi van acollir

La penalització econò
mica de l’excedència
(sense sou) i la reducció
dificulten acollir-s’hi

ÚLTIMES DADES SOBRE
ELS PERMISOS PER
CUIDARSE DELS FILLS

Excedències... Lleuger augment masculí Reducció de jornada No serveix

Els homes que escriuen i comparteixen
la seva experiència a la xarxa es multipliquen

L’arribadadel
pareblogaire

CRISTINA SEN
Barcelona

Joaquim Montaner visi
tava amb assiduïtat les
pàgines de la incipient
comunitat demares a la

xarxa buscant recomanacions,
idees, solucions o angoixes
compartides. En molt poc
temps, poc després de complir
els 30, s’havia convertit enpare
de sis fills (quatre de la seva
parella, i dos que van tenir
junts) i per això qualsevol pista
per guiarse dins el món de la
criança era benvinguda. Però
en aquelles pàgines, que consi
dera molt útils, trobava a faltar
algunes coses.
“On som els paios? Com hi

pot haver mil blogs de mares i
cap de pares?”, es preguntava.
Va començar a buscar, en va
trobar 16 a Espanya i va veure
que en anglès n’hi haviamilers.
El progressiu canvi en la ma
nera d’entendre la paternitat
era allà, amb el fil conductor
d’implicarse a fons en la cri
ança, ferla també seva i anar
més enllà del mer concepte de
corresponsabilitat. També
amb les ganes de compartir
sentiments, i una forma dife
rent de veure la vida.
Va fer una llista amb aquests

16 blogs pioners, i la va anar
actualitzant. Avui, uns cinc
anys després, hi ha més de 150
pàgines actives, fet que reflec
teix el progressiu canvi en la
visió de la paternitat. Joaquim,
que alimenta aquesta nova blo
gosfera de pares des de Sevilla,
ja trencava el motllo que el pa
triarcat clàssic reserva per als
homes, els rols de gènere. Im
plicat en els grups d’homes per
a la igualtat i en la reflexió so
bre les noves masculinitats, ha
traslladat el seu camp d’acció
al món de la blogosfera, i a la
vida diària.
En aquestes 150 pàgines ac

tives hi ha accents diferents,
ideologies diversesperò ambel
fil conductor de l’interès per la
paternitat responsable, una
responsabilitat entesa no com
una autoimposició, sinó com
una reflexió individual sobre
l’estar en la vida com pare i
com a persona. L’escriptura en
els blogs es converteix també
en un exercici terapèutic, d’ex
pressió d’emocions. Sense
afany de fer cap selecció, allà
s’hi troben Un papá como Va
der, La parejita de golpe, Un pa
pá en prácticas, Papanoara...
Hi ha el que es pot llegir, pe

rò també s’han reservat un es
pai privat per intercanviar opi

nions i emocions. Tenim un
grup tancat a Facebook, expli
ca Joaquim Montaner, un es
pai segur de comunicació en el
qual cada participant sap que
el que allà s’escriu no sortirà.
També necessitem poder dir
amb tranquil∙litat, comenta
amb ironia, algunes maldats.
Les veus i les ideologies són
dispars i això es reflecteix en
els debats que s’obren. Encara
que el punt en comú és aquesta
aposta per la paternitat activa,
això no significa que hi hagi
una visió uniforme sobre la
igualtat.
Dels grans temes a les petites

coses però “sisplau, no enspre
miïn!”, comenta el creador de
la blogosfera. Perquè queda

molt camí per fer. Està bé par
lar de sentiments, implicarse
en la paternitat, portar els nens
al parc, hi ha “aquesta part tan
“maca de ser papa”, diu. Però
cal pensar que la resta de coses
no es fan soles, que continua
existint la partmésdura i bruta
de les atencions, que està molt
bé banyar els nens, però que
també cal arremangarse i fre
gar el vàter. Aquests debats
també es posen a l’agenda.
Del món virtual s’ha passat

també al món físic. Blogaires
d’algunes ciutats han comen
çat a crear grups de pares per
parlar de cara a cara de la pa
ternitat sense passar pel filtre
de les dones. “I si els homes
tinguéssim un lloc físic (...) on
vomitar les nostres ombres i
celebrar les nostres emocions
proscrites”, assenyala en la se
va carta de presentació El di
van de Peter Pan, un espai vir
tual i també de trobada física.c

assenyat, company.
Els grups van iniciar el seu

camí fa ja alguns anys partint
d’una constatació i una autocrí
tica. “Als serveis de salut sexual
de l’Institut Català de la Salut
venien moltes més dones que
homes. I en tots els moments di

fícils o
més problemàtics, com

embarassos no desitjats, una
malaltia de transmissió sexual,
un avortament, elles es queda
ven soles. Quedava clar que ha
víem de fer alguna cosa per ade
quar els nostres serveis als ho
mes, obrirnos a les seves
necessitats”, explica la llevadora
Cristina Martínez, responsable
d’aquests serveis de l’ICS a Bar
celona. I el que més motiva els
homes per passar per aquestes
consultes és l’embaràs i el part.
En això van començar. Grups
només per a homes, al marge
dels de preparació al part. “Dins

de la màxima confidencialitat i
amb el clar objectiu que pogues
sin canviar el paper d’acompa
nyant pel de protagonista de la
paternitat”.CristinaMartínez és
la coautora de la guia que per
met estendre l’invent a qualse
vol equip de salut sexual i repro
ductiva en col∙laboració amb el
projectemunicipal d’implicació

dels homes en la igualtat. De
moment, falta personal
per créixer.

Parlant de l’actitud ge
neral de considerar l’ho
me un secundari en

aquesta pel∙lícula, “potser
és perquè es cregui que l’emba
ràs no és part de la paternitat,
que és després del part quan
entrem com a coresponsables,
però és un error perquè les coses
que li passen a ella les gestiona
amb mi. Potser no hi ha gaires
mecanismes per fernosen
partícips, però com es deia en el
grup, vull serhi present, dis
senyar el meu full de ruta
de com vull ser pare. A
l’hora de decidir l’hos
pital, a l’hora de debatre
el tipus de part, encara
que finalment decideix
ella... És un procés més
de la parella. Si com
parteixo pis, si viatjo

amb ella, per què això no?”.
La majoria seran pares per

primera vegada, entre els 30 i els
40 i tants; algun ve en el seu se
gon embaràs perquè volen fer
les coses millor, o perquè,
encara que ja sigui pare, ara ho
serà amb una nova parella.
“És una mostra d’una part de la
societat que intenta transfor
marse i traspassar el model tra
dicional”, reconeix Aharón Fer
nández Cuadrado. “No arriben
allà empesos per la seva parella,
no els fem una xerrada d’una es
tona, hi ha feina i per a ells és
una necessitat”.

Primer exercici d’aquesta re
alitat dual: “Com es tria el nom?
En el grup, tots parlen en plural.
Per descomptat és una cosa
compartida, algun fins i tot el
sotmeten a votació entre elsmés
pròxims. “Sou conscients que
fins famolt poc el decidia el pare
sense més ni més en el moment
d’inscriure’l en el registre i

mentre la
mare era encara

al llit?”, apunten Sandra Gallego
iAharónFernández.En l’elecció
del nom es té en compte el pas
sat, el present i el futur. Perquè
més d’un va rebre el nom que
sempre hi va haver en la família.
O perquè el seu era únic en la
classe i no està segur que li agra
dés. O perquè si li posen al seu
fill el nom que més els agrada,
sonaria horrible al costat del seu
cognom. “Sabeu que es pot can
viar l’ordre i posar primer el de
la mare?”. Ni idea. “Com es fa?
Com s’obté el llibre de família si
t’has casat en un altre país?”. Els
aconsellen organitzar aquesta
paperassa ara perquè quan neixi
el nen o la nena no hagin de per
dre els seus preuats 15 dies en

aquestes coses
i puguin dedi
carlos plena
ment a la crian
ça. “Busquem
un nom que no
tingui traduc
ció perquè la
família italiana
se senti còmo
da”. “N’havíem

considerat alguns però ens vam
adonar que a la part andalusa de
la família li costaria de pronun
ciarlo”. “Anosaltres ens acaben
de trencar els esquemes, en tení
em ja seleccionats un de nen i un
de nena i vénen dos nens; a veu
re a quin d’ells li posem el pri
mer elegit. Encara que ho deci
dirà ella. Sap qui és qui, un és
molt més marxós. Trobo més
bonic que ella els posi el nom
quanneixin”. “Novolemsaber si
és nen o nena, però serà difícil
aguantar”. “Encara no hem pres
una decisió”.
“Parlar en el grup em va agra

dar. Sobretot, escoltar els altres.
Et trobes molt sol en tot això”.c

Entre homes.
Participants en
la primera sessió
del grup d’homes
que preparen la
seva paternitat en
el CAP la Sagrera.
Al centre, la lleva
dora i el psicòleg
que el dirigeixen

“Si comparteixo pis,
si viatjo amb ella,
per què això no?”

“Sabeu que es pot
posar primer el cognom

de la mare?”

El tema de reflexió
de la setmana en
Papasblogueros.com

#Me agradaria canviar.
Una mirada a l’interior
de la paternitat.
#Carta al meu jo del futur
#Tinc por a...
#El pitjor moment del dia
#El millor moment del dia
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