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PODEM CONVIURE SENSE EL CONTROL DE
L’ESTAT, DE LA SOCIETAT, DE LES
AMISTATS I DE LA FAMÍLIA?
L’estabilitat és una de les utopies més reclamades en la nostra societat. Volem tenir
estabilitat emocional, econòmica, política, familiar, ... Per tal de poder viure amb un
cert balanç, cal dominar els diferents àmbits de la nostra vida. D’aquesta manera,
podríem definir que control és l’actuació directa o indirecte sobre un fet que genera
una certa preocupació. Si es planteja d’aquesta manera, es tracta d’una cosa
certament necessària, ja que l’oposat seria la ignorància i això porta a una pèrdua del
balanç de la nostra realitat. L’altra cara de la moneda és un control excessiu sobre
diferents aspectes que, malgrat obtenir el benefici personal, sovint s’interposen en la
trajectòria d’altres persones o individus.

Mentre cadascú es preocupa per dominar els diferents àmbits de la seva vida, estem
controlats per altres afers, sense ser-ne conscients. Es tracta de l’estat, la família, els
amics, la societat, ... Que quasi en totes les etapes de la història han influenciat en la
conducta d’un individu. Això és degut al fet que som éssers socials per naturalesa, ens
agrada formar part d’un col·lectiu i sentir-nos acceptats per altres individus. Aquesta
satisfacció personal no és compatible amb una manca de control, ja que per tenir
l’aprovació d’altres, n’hi ha d’haver sobre nosaltres mateixos, ja sigui manipulant la
conducta, la manera de pensar o les aficions.

No obstant això, amb el creixement massiu de les xarxes socials i l’ús dels telèfons
mòbils intel·ligents, el control exercit per aquests ha augmentat desmesuradament. La
innovació ha portat com a resultat la pèrdua de la privacitat, ja que en xarxes socials,
es publica informació personal, com si fóssim un producte. Això significa que qualsevol
persona que vulgui pot tenir accés a qui ets, com penses, quins són els teus interessos
i altres característiques que et defineixen. Nosaltres pensem que qui tendeix a revisar
aquesta informació solen ser familiars i amics, però altres entitats també intenten
treure’n profit. Es tracta del govern i de les grans multinacionals, que és com si
estiguessin dins de la teva ment i per tant la poden conduir cap a la direcció que ells
volen. Això ho poden fer a través del control de la teva ideologia, mitjançant la selecció
de diferents articles publicats per la premsa, o bé descartant pensaments contraris
dels que estan establerts com a correctes. En el cas de les multinacionals, s’aprofiten
dels interessos o necessitats bàsiques individuals, per tal de poder anunciar els seus
productes i fer-se veure, perquè anhelis consumir-los. D’aquesta manera, tot i que
creiem que nosaltres podem dirigir les activitats amb els telèfons mòbils, tot està
dissenyat; mil·límetre a mil·límetre, detall a detall.

Al cap i a la fi, un cert control és necessari en les nostres vides, per tal de sentir que
els successos que vivim passen fil per randa i a més a més, que formem part d’un
col·lectiu. El que ja passa de taca d’oli, és que les entitats que haurien de vetllar pel
nostre benestar, s’aprofitin de la ingenuïtat que tenim respecte a les xarxes socials, i
que ens controlin com si fóssim titelles en un espectacle. El seu objectiu principal és
moure els fils com volen, preocupant-se dels seus propis interessos, sense intentar
obtenir un benestar comú entre tota la població.


