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Un dels molts mèrits de l'extraordinària sèrie de televisió Mad men -que a Espanya 
emeten el Canal Plus i Cuatro- consisteix en el fet que és capaç de mostrar-nos de quina 
manera moltes coses han canviat sense que siguem capaços d'adonar-nos-en. ¿Com eren 
les relacions familiars fa només quaranta anys? ¿I les relacions entre sexes? ¿I els 
vincles entre empresaris i treballadors? ¿I entre pares i fills? ¿Com era la relació de 
l'home amb l'entorn, amb la natura? A Mad men -amb l'excusa de mostrar el món dels 
publicitaris de Nova York de finals de la dècada dels cinquanta, i de quina manera els 
anys seixanta van remoure-ho tot- l'espectador veu situacions domèstiques que són 
viscudes amb normalitat pels seus protagonistes però que ens semblen, a dia d'avui, 
completament aberrants. 
 
Un exemple: un al·lot està jugant a casa seva, corrinyant entremig d'una conversa 
d'adults; l'al·lot ensopega i fa caure un gerro, i llavors, un amic de la família, un veí, li 
fot una bona bufetada, davant del seu propi pare, i sense que aquest s'immuti. O els fills 
menuts preparant les begudes alcohòliques dels pares, aprenent a fer un bloody mary 
abans de saber escriure'n el nom... I així desenes de petites estampes quotidianes, totes 
carregades de significació. A dia d'avui, ja són impossibles situacions com les que jo 
mateix vaig viure: com la d'una desena d'al·lots menuts -entre deu i quinze anys- jugant 
a futbol cada tarda en una plaça d'Inca sense vigilància de cap adult (acabàvem a cops 
de puny...). ¿Que potser no hi havia tants perills com a dia d'avui? En part és possible; 
també és cert, però, que ningú, cap pare ni mare, ni pedagog ni policia local, percebia 
aquella situació com a potencialment perillosa. 
 
Fa molt temps, però, que en aquella plaça no hi juga cap al·lot, ni sol ni acompanyat 
(només una vegada hi vaig veure dos petits marroquins, tampoc sense custòdia). Vivim 
en allò que s'ha vingut a anomenar "l'edat d'or dels pares amb sentiment de culpa"; pares 
que vetllen pels seus al·lots tothora, sense deixar-los mai de vigilar, preocupats en tot 
moment per què fan, amb qui es relacionen, en què perden el temps: la hipervigilància 
que acaba fent dels al·lots criatures rosegades per la por, incapaces de valer-se per elles 
mateixes. Ara, aquest afany de control parental, que no té altre objectiu que provar de 
fer dels fills criatures extraordinàries, ha trobat un desmentiment: 
 
Disney tornarà els diners als pares que van comprar les cintes de vídeo de Baby 
Einstein: ningú ha pogut demostrar que la visió de les cintes faci els nens més 
intel·ligents. Avui en dia, tothom creu en fórmules, tal com demostra el fenomen de la 
"Super nanny", l'experta que té la solució ideal per fer dels al·lots criatures admirables: 
com si fos una ciència exacta, una matemàtica moral evident. Bah. Jo tenia un amic que 
encenia el puro al seu pare -xuclant-, i a qui la seva mare deixava sol cada tarda vigilant 
un padrí mig alcohòlic. Ara és enginyer de telecomunicacions, i és molt feliç, i també 
pare de fresc. 


