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En família
no, gràcies

MICHAELA REHLE / REUTERS

D’
un temps ençà, als poders
públics els preocupa que
les activitats culturals tin-
guin un caràcter poc famili-

ar. Als de dretes, i als d’esquerres, que ja
han integrat el concepte de família al seu
ideari. L’últim exemple ve dels conserva-
dors: a Barcelona, des deCiU s’ha expres-
sat el desig que esdeveniments culturals
com el Grec “siguin més familiars”. Sens
dubte, la idea tindrà bona acollida. Quan
es munten espectacles infantils de quali-
tat –i el teixit teatral, circense i musical
de la ciutat està molt capacitat per fer-
ho– el ple està assegurat. Una altra cosa
és que afavorir allò que creiem familiar
vagi en detriment de propostes artísti-
ques més arriscades o menys amables,
una tendència que, si s’adoptés, empobri-
ria el discurs cultural.
Però resulta vistós que aquest accés

preferent dels nens a la cultura hagi de
dependre d’una decisió administrativa,
abans que de la voluntat de les famílies
de fer seva una programació que conté
sempre més obres per a tots els públics
que les catalogades com a tals. La carte-
llera sol oferir sorpreses en aquest sen-
tit, encara que, pel que es veu a les plate-
es, no sembla que hi hagimolta gent inte-
ressada a descobrir-les. Pel·lícules, clàs-
sics teatrals, dansa contemporània, expo-
sicions o concerts poden compartir-se
molt bé amb els fills, només cal dedicar-
los una mica de temps per donar-los
abans les claus del que veuran. Una se-
lecció adequada d’aquestamena de sorti-
des pot ajudar-los a fer un salt qualitatiu
en la seva formació. Així doncs, per què
gairebé no hi havia nens al concert al
Grec de l’orquestra de Wynton Marsa-
lis, un músic que està considerat als
EUA el paradigma del children friendly?

O als clàssics catalans, russos i italians
que programa sovint el TNC, que són
una autèntica escola de teatre? O als es-
pectacles de dansa contemporània del
Mercat, de tot just una hora, que estimu-
len la imaginació dels infants i els convi-
den a explorar les possibilitats del cos?
Està estesa la idea que les famílies di-

miteixen de l’educació i deleguen la res-
ponsabilitat a l’escola. Fins i tot ara,
quan la justícia s’obstina a reobrir la po-
lèmica de la immersió lingüística, el de-
bat gira exclusivament entorn de l’apre-
nentatge de la llengua a l’aula. Com si no
estigués també a l’abast de les famílies
influir en la competència lingüística dels
fills reforçant l’idioma en què més fla-
quegen. Per no parlar de l’autèntica es-
querda del sistema: el pobre nivell en
llengües estrangeres. Podemesgargame-
llar-nos opinant sobre com aconseguir
l’aprenentatge de tres llengües i, segura-
ment, acabar culpabilitzant el Govern
del fracàs. I després, a casa, tolerar que
els menuts vegin la majoria de les pel·lí-
cules doblades. Com si fos responsable,
en vista de les dificultats que travessa
una escola amb els mitjansminvants, re-
nunciar als beneficis educatius del cine-
ma o els llibres en versió original. Com
si els subtítols fossin un altre llegat dia-
bòlic del Maig del 68.

Merkel vinculapau i sostenibilitat a la reuniódeSantEgidi
La cancellera alemanya,AngelaMer-
kel, va afirmar ahir que “les crisis
dels deutes i de l’euro, explicades
sempre en termes tècnics, obliguen a
plantejar-se una visió econòmica a
llarg termini, a pensar en les genera-
cions futures i apostar per un desen-
volupament sostenible per aconse-

guir la pau”. Va parlar així durant la
seva intervenció en la trobada inter-
religiosa anual per la paude laComu-
nitat de Sant Egidi –moviment de ca-
tòlics seglars–, que se celebra a Mu-
nic. Merkel va recordar les víctimes
de l’11-S i del terrorisme en general i
els soldats caiguts en diferents guer-

res, i va afirmar que el món actual és
difícil, però que el 1986, quan Joan
Pau II va convocar a Assís la cimera
interreligiosa que donaria origen a
les trobades de Sant Egidi, “encara
hi havia guerra freda”. També va
lloar la contribució de les esglésies a
superar divisions. / Redacció
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Tenir la testosterona alta ajuda els
homes a trobar parella. Però els ni-
vells de l’hormona sexual masculina
decauen quan es tenen fills. I com
més hores dediquen els pares a tenir
cura dels nens, més es redueix la se-
creció de testosterona.
Són les conclusions a què han arri-

bat antropòlegs de la Universitat del
Nord-oest d’Evanston, als Estats
Units, després d’analitzar com han
evolucionat els nivells de testostero-
na de 624 homes joves a mesura que
han anat formant famílies. Els resul-
tats de l’estudi trenquen amb la idea
que l’evolució ha predisposat els ho-
mes a ser caçadors que abandonen ca-
sa seva i a les dones a quedar-s’hi i
tenir cura dels fills.
Alguns estudis anteriors havien ob-

servat que els homes que tenen fills
solen tenir menys testosterona que
els homes que no en tenen. Però no
aclarien quina n’era la causa i quina
la conseqüència. Tenir fills reduïa la
testosterona?Opotser tenir la testos-
terona baixa afavoria tenir fills?
Per esbrinar-ho feia falta un estudi

longitudinal, és a dir, un estudi que
no es limités a analitzar els nivells de
testosterona en un moment concret,
sinó que analitzés l’evolució de l’hor-
mona al llarg del temps. És el que
han fet per primera vegada els
antropòlegs de la Universitat del
Nord-oest.
Han recorregut a unamostra d’ho-

mes de la ciutat de Cebu, a les Filipi-

nes, que participen des del 1983 en
un gran projecte d’investigació sobre
l’evolució de la seva salut. Els antro-
pòlegs en van analitzar els nivells de
testosterona quan tenien una mitja-
na d’edat de 21 anys, el 2005, i quan
tenien 26 anys.
Segons els resultats de l’estudi,

que ahir va presentar la revista Pro-
ceedings de l’Acadèmia Nacional de
Ciències dels EUA, els homes que te-
nien nivells més alts de testosterona
als 21 anys són els que tenienmés pro-

babilitats d’haver format una família
al cap de cinc anys.
“La testosterona estimula (...) trets

i comportaments que afavoreixen
l’aparellament –la musculatura, la
libido, l’agressivitat i el festeig–”, es-
criuen els investigadors a Procee-
dings. Així, una testosterona alta pot
afavorir tant que un home resulti
atractiu com que prengui la iniciati-
va per conquistar una parella.
Tanmateix, precisament perquè es-

timula el festeig i l’agressivitat, la tes-
tosterona es podria convertir en un
obstacle permantenir una parella es-
table o per cuidar els nens petits.
S’ha observat que nivells alts de tes-

tosterona en homes casats compor-
ten un risc més elevat de divorci, i
també menys capacitat de commou-
re’s davant un nen que plora.
Els antropòlegs dels Estats Units

han observat que, entre els 21 i els 26
anys, els nivells de testosterona es
van reduir una mitjana del 26% en
homes que havien tingut fills en
aquest període. En canvi, en homes
que no havien tingut fills la testoste-
rona només es va reduir un 12%, pel
declivi natural relacionat amb l’edat.
El declivi més important es va re-

gistrar en pares recents que tenien
fills de menys d’un mes. En els que
tenien fills grans la testosterona ha-
via començat a augmentar un altre
cop, tot i que sense arribar als nivells
previs a la paternitat.
Els investigadors també han obser-

vat que, commés hores passen els ho-
mes amb nens petits, més s’inhibeix
la secreció de testosterona, Així, el ni-
vell de l’hormona és un 18%més baix
en els pares que s’ocupen dels fills al-
menys una hora al dia que no pas en
els que deleguen tota l’atenció infan-
til en la mare.
Malgrat que la testosterona és una

hormona comuna amúltiples espèci-
es, “els éssers humans són un cas inu-
sual”, ha declarat en un comunicat
Christopher Kuzawa, director de la
investigació. “Criar els fills suposa
un esforç tan gran que necessària-
ment requereix la cooperació del
pare i la mare. El nostre estudi
demostra que els pares humans es-
tan biològicament equipats per aju-
dar a desenvolupar aquesta tasca”.c

Avui dia, permetre que els
nens vegin a casa només
cinema en versió doblada
voreja la irresponsabilitat

Tenir fills fadisminuir
elsnivellsde testosterona
El declivi hormonal afavoreix que els homes ajudin a cuidar els fills

Antropòlegs dels EUA
refuten que l’evolució
hagi predisposat els
homes a ser caçadors
que abandonen casa seva
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