
NO HI HA SOCIETAT SENSE CONTROL 

T'estan controlant. Els pares volen saber on i amb qui ets, has d'entrar les teves dades si 
vols adquirir una targeta de descomptes, el govern estudia els teus patrons de 
desplaçament a través del teu mòbil... L'avenç tecnològic de les últimes dècades ha 
facilitat un canvi en la societat. Si avui dius en veu alta a un amic que vols unes vambes 
noves, demà en començaràs a veure d'anunciades a les teves xarxes socials. El control 
és constant i transversal. Avui més que mai podem afirmar que vivim en una societat del 
control. 

Davant aquest context sorgeix una pregunta: és possible conviure sense control de l'Estat, 
de la societat, de les amistats o de la família? És possible viure en societat, sense que 
aquesta ens controli? La mateixa expressió "societat del control" és una premonició de la 
resposta. No hi ha societat sense control, no hi ha convivència sense certa cessió de la 
intimitat. 

La convivència sense control és impossible, perquè la convivència, l'acte de viure plegats, 
té com a característica inherent la cessió d'una part de la nostra llibertat i independència a 
canvi de la col·laboració amb els altres. Com han afirmat molts filòsofs abans, la nostra 
llibertat acaba on comença la dels altres, i això implica l'aparició de sistemes de control, 
que regulin els límits de la seguretat i la intimitat. 

D'entre les característiques que enumera el filòsof Charles Deleuze sobre les societats del 
control en vull destacar dues: omnipresència i interconnexió. El control és a tot arreu i no 
és únic de la situació. El control a l'escola, la família i l'Estat són un, un fet facilitat per la 
tecnologia. Això impossibilita formar part de la societat i conviure sense estar controlat. 

El perill d'aquest nou model de societat del control rau en l'aparent llibertat que ens 
aporten els sistemes de control. Per a les societats del control, llibertat i vigilància són 
dues cares de la mateixa moneda, sense una no tens l'altra. El mòbil ens dóna accés a un 
mar infinit d'informació, ens permet comunicar-nos i ens suposa una gran llibertat. Però 
alhora comparteix la nostra ubicació, ens poden punxar les trucades... 

Quina solució podem trobar al problema? Si bé en els últims anys s'ha normalitzat el 
creixent escepticisme davant les eines tecnològiques i les seves utilitats en l'àmbit del 
control, fins fa relativament poc aquell que es malfiava i s'allunyava d'elles era vist com un 
negacionista del progrés, un boig. La viva imatge del geni obsessionat o el boig exiliat a 
les muntanyes és Thoureau. Aquest filòsof, desesperat per abandonar la superficialitat de 
la vida dels seus contemporanis i recuperar la seva llibertat, es va isolar a una cabana. Ell 
fugí de la societat per evitar el control. 

Però una persona corrent, tot i rebutjar el control, sentir falta d'intimitat i veure's privada de 
llibertat, probablement no creu que aquesta sigui una solució al problema. Hem de trobar 
la manera de conviure i respectar els espais privats i la llibertat. Cal desfer-se del control 
que ens imposen sota el pretext de la seguretat i evitar així les conseqüències de tenir 
tota la teva informació a disposició d'aquells que la volen. La manipulació i la repressió 
són dues d'elles. Les eines per fer-ho existeixen: tallafocs, sistemes de navegació 
anònims, encriptació de dades... I cada dia estan més desenvolupades. 

En conclusió, la vigilància és condició sine qua non per a la convivència. El control és, fins 
a cert punt, inevitable, però les seves conseqüències no ho haurien de ser. Si bé a l'hora 



d'acceptar conviure en una societat cedim part de la nostra llibertat i intimitat, tenim a la 
nostra disposició eines per evitar que aquestes es vegin amenaçades.


