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CONTROL REGULAT 

Podem conviure sense control de l'Estat, de la societat, de les amistats, de la              
família? 

Ens pensem que vivim segurs a les nostres cases però, en realitat, vivim en              
bombolles transparents. Des de l’interior creiem que estem protegits però no ens            
adonem que la societat hi pot veure a través, que no és fàcil fer coses d’amagat, ja                 
que estem constantment observats.  

L’Estat ens vigila mitjançant les càmeres de seguretat, els radars, els senyals que             
emeten els nostres telèfons mòbils a cada moment, o sense anar més lluny, amb el               
DNI. Aquesta senzilla targeta, que conté dades com la direcció de casa nostra, ens              
demostra fins a quin punt estem controlats des que naixem.  

Les noves tecnologies han facilitat aquest control, ja siguin fent compres online,            
utilitzant els caixers automàtics, passant amb “teletac” per les barreres de           
l’autopista, etc. S’ha digitalitzat tota la informació i ara, gràcies a Internet, està més a               
l’abast d’aquell que la vulgui trobar. 

Així i tot, opino que no podríem conviure tot junts sense cap mena de control. Si no                 
hi hagués mesures que regulessin les accions de les persones, la convivència en             
societat podria resultar perillosa. 

Per descomptat, no sóc partidària d’un control total i absolut, penso que hem de              
tenir també llibertat de moviment, d’accions i d’idees. Un control limitat ens pot             
proporcionar una certa seguretat, però el preu que hem de pagar per aquesta és la               
renúncia o pèrdua d’una part de la nostra intimitat, i fins i tot, sentir-nos una mica                
menys lliures. Seria una utopia pensar que tothom pogués tenir lliure albir i que no hi                
hagués conseqüències, perquè en viure en societat, tots els actes dels altres            
individus ens afecten. 

El panòptic Jeremy Bentham va proposar vigilar en una presó, sense que les             
persones ho notessin. Amb això pretenia que els reclusos interioritzessin el fet de             
ser controlats. I és que no actuem de la mateixa manera quan sabem que ens miren                
o quan no.  

Tot i estar a favor que hi hagi una certa vigilància, dins de la societat, crec que hi                  
hauria d’haver també controls pels controladors. D’alguna manera s’ha d’evitar que           
algú pugui fer un mal ús o un abús de la informació que s’obté. 


