
 

EL PANÒPTIC DE LA SOCIETAT 

Estem controlats, és un fet real i innegable. L’Estat ens controla, la societat ens              

controla, els veïns, els companys, els amics i la família ens controlen. I nosaltres              

què? També som controladors?  

En una societat utòpica on t’ensenyessin el respecte per davant de tot, sí que es               

podria conviure sense cap mena de control. Com va dir Aristòtil, l’ésser humà és un               

ésser social per naturalesa. Per tant, en la societat actual és impossible conviure             

sense control perquè el respecte que exerceixes ve determinat per una autoritat que             

ve imposada per l’Estat.  

L’Estat, en aquest aspecte, no és més que el reflexe de la societat. Ens qüestionem               

el control de l’Estat sobre nosaltres, sense veure que entre tots nosaltres ens estem              

controlant.  

A tothom li agrada xafardejar, saber què fa i què deixa de fer la gent, res en concret,                  

però sí tenir la sensació que tenim un control sobre la gent que ens envolta. El                

mateix passa amb el món. A les grans esferes no els interessen les dades de milers                

de persones anònimes sense importància però, tenint les nostres dades, tenen un            

control sobre nosaltres que sempre que vulguin el podran aprofitar i utilitzar. 

De la mateixa manera que, nosaltres, volem controlar tot el que estigui a les nostres               

mans, la societat també. No és d’estranyar que estiguem abocats a aquesta            

situació. No som ningú però ens volen controlats, d’aquesta manera ens trobem            

vigilats i fan que siguem obedients, calmats, sense esperit crític i que no sortim de               

l’ordre que han establert, que siguem les ovelles d’un ramat obeint el gos.  

Els amics i els familiars són fruit d’aquest control, un clar exemple es dona quan es                

confon el sentiment d’amor amb control. Hi ha persones que com que s’estimen molt              

a una altra, familiar o amic, creuen que el seu màxim bé serà controlar-los per               

protegir-los quan en veritat aquest excés de control fa l’efecte contrari. 

Com va mostrar Jeremy Bentham en la seva presó ideal, el Panòptic, els presos que               

es trobaven no contradeien l’ordre perquè se sentien observats, és a dir, controlats.             



 

El mateix succeeix en l’àmbit estatal, si sabem que estem controlats, que ens vigilen              

càmeres, ens comportarem d’una altra manera. Aquest fet beneficia l’Estat pel total            

control dels ciutadans, per l'equilibri de l’estat és essencial. 

I què passaria si no existís l’Estat, llavors no hi hauria control? Al llarg de la història,                 

s’ha intentat suprimir l’Estat amb corrents com l’anarquisme o el comunisme (per            

exemple, les comunes hippies). Però, tot i això, l’eliminació de l’Estat no s’ha             

aconseguit perquè sempre acabant havent-hi uns líders personalistes i, sobretot,          

perquè no tenim unes lleis morals pròpies, necessitem un element que ens imposi             

una normativa. 

Com volem que l’Estat no ens controli si nosaltres ens controlem compulsivament?            

No podem conviure sense control perquè forma part dels humans i llur            

comportament. 


