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LA NECESSITATDEL CONTROL EN LA SOCIETAT

Abans de començar aquesta comunicació m'anava plantejant la resposta a la pregunta
“podem conviure sense control?”. Primera pensava que sí, posteriorment m'ho vaig
plantejar des d'una altra perspectiva i em semblava que no. Però finalment m'he adonat
que no m'és possible saber-ho, ja que no sé com seria no estar influenciat o controlat per
la societat que com a humans hem creat i en la qual sempre hem viscut.

No fa tant que l'aspecte del control ha canviat d'una manera radical. S'ha convertit en un
puzle digital. Però m'he adonat que a partir d'aquesta visió no puc escriure i
desenvolupar aquesta comunicació, ja que és massa recent. Haig de tornar, molts anys
enrere, als inicis de l'existència humana. Nosaltres, els humans, sempre hem tingut el
desig de formar contactes forts amb grups, que van des de grups familiars, tribus I
organitzacions fins a nacions. Aquest tret humà té conseqüències molt positives i
profundament negatives.

Quan comencem a formar part d'alguna cosa, d'algun grup, comencem a donar
informació de nosaltres mateixos. Això al principi només començava amb el nom, on
vivies i qui eren els teus contactes i s'ha estès al llarg del temps fins al punt que s'ha
convertit en tot el que menges, on estàs a cada moment i tots els teus gustos: de roba,
cotxes o música; ja no hi ha res privat a la nostra vida. Però per alguna raó ens hem anat
acostumant tant a aquesta situació de control que fins i tot al dia a dia ja no li donem
importància.

El control ens dóna molts avantatges, com sentir-nos més segurs a l'hora de passar pel
carrer, anar a un nou país o a l'escola. Com si no ens poguessin fer res, ja que tot està
controlat, tot està regulat per unes normes. Si no obeeixes aquestes normes, et cau un
càstig.
Però també hi ha situacions en els quals abusen d'aquesta eina, d'aquest control. Com en
Xinjiang, Xina. On hi ha més d'1 milió de persones detingudes en camps els quals es fan
servir per "reeducar" la gent que no es comporta segons les normes. La Xina fa el
seguiment dels seus ciutadans a través d'Internet, la vigilància de la càmera, així com a
través d'altres tecnologies digitals com el reconeixement de cara. L'intent actual de
l'estat xinès de suprimir expressions independents i lliures de les diferents identitats
ètniques i religioses a Xinjiang no és res més que una campanya de genocidi cultural.

Per tant el control té els seus aspectes bons i dolents. Ens ajuda, però ens limita. Viure
sense aquest control és, des de la meva perspectiva, alguna cosa que com a humans mai
hem pogut fer. Ja que té aquesta característica d'ajudar-nos, fer-nos sentir segurs i
cuidats.
"Podem conviure sense control de l'Estat, de la societat, de les amistats o de la
família?"
Jo aquesta pregunta potser no la sabré respondre mai. M'agradaria pensar que sí, que al
final de tot som nosaltres els que decidim qui som i com som. Que som els capitans del
nostre propi vaixell. Però no sé si això només em faria ignorant de la realitat.


