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PODEM EVITAR EL CONTROL?
Cadascú pot entendre el control d’una manera molt diferent. El que és obvi, és que hi
ha moltes maneres de controlar a una persona. Algunes són tant innocents que
acabem dependent d’aquest control i no el sabem veure ni en som conscients.

Un dels primers controls que se’ns passa pel cap és el de que una persona et pregunti
sempre on vas, amb qui vas, què faràs, a quina hora tornaràs... Aquestes preguntes les
fan més sovint es pares, però també les poden fer un amic o una parella. Depenent de
l’ambient i de la persona pensem que és control o que simplement es preocupa per
nosaltres i no creiem que sigui greu.

Hi ha controls que són inevitables. Per exemple, quan tu vas de viatge, la companyia
que hagis triat per fer-ho sabrà on vas, quin dia marxes i quin dia tornes, a quina
hora... Si ens posem a pensar sobre això ens n’adonem que no és molt difícil buscar
una situació on hi hagi control.

És molt difícil, gairebé impossible, que una persona estigui completament aïllada del
món. Aquesta no hauria de fer res perquè la localitzessin, i tampoc podria tenir cap
aparell electrònic que pogués donar dades al núvol. El motiu pel qual no hauria de
tenir aparells electrònics és perquè cap persona el pugui localitzar. La típica escena que
veiem a les escenes de policies que saben on és l’assassí perquè fa una trucada o
compra alguna cosa per internet ens podria passar a qualsevol de nosaltres, el que
passa és que no ho fan perquè no els hi interessa.

El control parental està present en la majoria de vides de tots els adolescents o nens
petits. Quan ets gran els pares normalment sempre volen que els enviïs un missatge
perquè sàpiguen que estàs bé i que sàpiguen on ets. Això sabem que és perquè es
preocupen per nosaltres però també es una manera de tenir-nos controlats.

Els amics normalment no et controlen tant perquè et deixen llibertat però si que pots
trobar un amic tòxic o un amic que es preocupi molt per tu i cada dia t’enviï un
missatge preguntant com estàs o que has fet durant el dia. L’avantatge del control de
part de les amistats és que tu pots deixar de parlar amb aquella persona i al llarg del
temps deixarà de fer-te cas i et deixarà tranquil·la, i que cadascú pot escollir les seves
amistats.

He arribat a la conclusió que no podem evitar el control, ja que per naturalesa som
éssers socials i per tant necessitem que la societat sàpiga qui som i que existim. Per fer
això l’únic que necessitem és comprar per internet, viatjar a l’estiu a qualsevol lloc,
estudiar o treballar. Sempre estem i seguirem controlats.


