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Ins Cassà de la Selva

De la pregunta: Podem conviure sense el control de l’estat, societat, família...?

[des]CONTROLATS

+ Amic, mira quin anunci d’aquests auriculars, just ahir me’ls estava mirant!

- No pot ser, mira aquest, quines botes de futbol, en necessitava unes!

+ Com pot ser que sempre que obro el mòbil veig productes que m’agraden?

- No ho sé pas jo, però a mi també em passa.

Pum-pum, pum-pum 78 pulsacions;  primera vegada.  Sona el  despertador del  mòbil,  m’aixeco i  el  paro;
segona vegada. Em rento la cara i m’assec davant de l’ordinador per acabar la dissertació de filosofia; tercera
vegada. La meva mare agafa el cotxe, arribem tard i el radar ens fa una foto; quarta vegada. Arribo a classe,
passen llista; cinquena vegada. Arribades les vuit del matí i sense fer fora res del normal fins a cinc vegades
s’ha pogut registrar la meva presència. Estem doncs, davant la societat del control un terme que apareix per
substituir les democràcies del S.XVIII i està basada en les possibilitats tecnològiques que es comencen a
desenvolupar a mitjans del S.XX. 

Però realment en quin moment inicia aquesta era del control? Com hem après a conviure amb el control?
Realment en som conscients?

La societat del control és un tema que comença a ser plantejat pel filòsof anglès Jeremy Bentham durant el
S.XVIII. Tot i això, no és fins a mitjans de S.XX quan trobem una de les primeres manifestacions d’aquesta
era, concretament als Països Baixos. Abans que iniciés la 2a Guerra Mundial,  Holanda havia aconseguit
posseir una base de dades de les diferents creences religioses de la seva població, amb la finalitat de repartir
equitativament els diners per la formació d’esglésies i sinagogues, el resultat però no va ser l’esperat. Els
nazis es van apoderar de la base de dades i els va facilitar l’exterminació de jueus, només el 10% de la
població jueva holandesa va sobreviure. 

Si recorrem a fets més moderns, veurem com es té un control exhaustiu de les nostres vides. Amb la base de
dades actual i amb un equip dotat de quatre hackers, podríem ser capaços d’esbrinar amb menys de dos
minuts, el número del teu compte corrent, els béns que estan en el teu nom, amb què et gastes els diners... Tot
i pensar que no col·laborem a fer aquesta bombolla cada cop més gran, responent a una simple enquesta
online, acceptant les “cookies” o guardant els teus documents al núvol, ajudes amb la incrementació i la  
perfecció de la base de dades. Una de les feines que ho exemplifica és el micro treball, fer petites tasques
com seleccionar els cotxes que veus en una imatge per perfeccionar el sistema i que els algoritmes cada
vegada errin menys.

Per tant, tal com hem vist vivim en la societat del control. Si és veritat que en el primer exemple la intenció
era bona, el resultat és nefast, ja que les dades cauen en les mans equivocades. Analitzant el segon veiem que
sense adonar-nos-en la nostra privacitat s’ha vist reduïda. I en el tercer veiem que som partícips per dues
causes diferents: la primera, perquè no hi ha més remei que acceptar feines com el micro treball; la segona,
perquè estem desinformats. D’aquesta manera concloc que no tenim l’opció de viure controlats o no, ja que a
causa del nostre descontrol, la nostra falta de consciència, el control hi és i hem de conviure amb ell. Com
diu Deleuze els individus han esdevingut dividus, i les masses: mostres, dades, mercats i bancs. I afegeixo
que a part de dividus, som un número en un algoritme.


