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LA NECESSITAT DEL CONTROL 
Vivim en un món on gairebé tot gira entorn el control, i aquest s’està desenvolupant a mesura 

que ho fan també les noves tecnologies que s’han presentat aquest nou segle. És així que 

aquesta forma de vigilància segueix adquirint importància de manera exponencial (sobretot 

ara, amb tot el sector virtual, contrasenyes i dades personals), i és per això cada cop són més 

els que s’oposen a aquest excés de control i el rebutgen en qualsevol forma.  

Si remuntem a un dels primers que tenia aquesta idea, ens trobarem amb el filòsof americà 

Henry David Thoreau, qui va marxar durant dos anys a viure en una cabana enmig del bosc, 

fugint així de la ciutat del control. Així, si ens imaginem una societat que pensa com Thoreau, 

estaríem parlant d’una comunitat en la que no hi hauria cap control de ningú per part de 

ningú: tothom viuria per si mateix, en llocs allunyats i remots, i no existiria cap mena de 

govern o estat ni organització controladora; una utopia per Thoreau.  

D’altra banda, però, aquest model de civilització podria arribar a ser tant individualista que ja 

no es podria considerar un grup com a societat, sinó que simplement serien cases, famílies. 

D’altra banda, si la gent es comencés a relacionar, re-apareixerien els intercanvis, i mesura 

que les xarxes socials anessin augmentant, també ho farien els mercats i un gran comerç, que 

exigiria estar regit per unes normes i lleis, una forma de control que més endavant arribaria a 

ser el que coneixem avui dia. 

Així doncs, quan penso en la societat utòpica per Thoreau, inevitablement em porta a pensar 

en el passat, en retrocedir en el temps. Per tant, el control ha de ser necessari si es vol viure 

en societat, doncs ni el comerç ni cap forma de relació entre un grup nombrós de persones 

seria possible sense aquest. Tot i això, encara que el control sigui necessari per la convivència, 

ho serà sempre i que ni els fins ni els mitjans per aconseguir-lo segueixin camins erronis: no 

es pot controlar a una societat en secret (per exemple), ni tampoc per fer el mal ja que, 

paradoxalment, aquesta societat es revoltaria i la seva descontentació podria donar lloc a 

comportaments de descontrol.  

Tan és així que, fins i tot aquesta jornada, no hagués estat possible sense control: doncs 

tothom que hi ha participat ha hagut d’omplir un formulari donant les seves dades per tal que 

els organitzadors sàpiguen qui i quantes persones hi assistiran, i així tenir-ho tot controlat. 


