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Un cercle sense sortida 
 

Sempre m’he considerat una persona poc depenent de la resta de la societat, pares inclosos. 

Encara que no hagi estat lliure tota la meva vida. Però, quina és la definició de llibertat? 

Epictet considerava la llibertat com l'essència de qui és totalment lliure i no depenent; era 

lliure qui tenia el control total i coneixement de si mateix. Això és possible avui en dia? Es 

pot conviure sense cap influència exterior?  

 

Amb el pas del temps, la llibertat dels éssers humans s'ha delimitat per les innovacions 

tecnològiques i millores que han fet més còmode la seva vida. Aquesta facilitat ha provocat 

que la dependència de l'ésser humà no sigui només en altres éssers, sinó que ara aquests 

depenen de diferents objectes que han arribat a ser imprescindibles per la seva existència. 

Perquè aquesta dependència en aquests productes? La qualitat de vida ha estat un problema 

en el passat, però avui en dia, no és la qualitat de vida el problema. El problema és l'obsessió 

a seguir les modes i la por a perdre el ritme al qual la societat avança. 

 

No només els objectes, que ens controlen indirectament, ens priven d'un control exterior, sinó 

que l'Estat i la política ens controlen directament. Com ho fan per exercir un control sobre 

nosaltres? Mitjançant les lleis que ens ensenyen com obrar amb rectitud, que en el fons ens 

estan obligant a comportar-nos de certa manera per mantenir un control del poble. És possible 

evitar aquest control?  

 

Un exemple seria el de Diògenes de Sinope que va viure una vida en màxima pobresa, 

convertint això en una virtut. Aquesta idea cínica d'autosuficiència no seria ben considerada 

avui en dia. Encara que no era autosuficient del tot, va disminuir les seves necessitats el 

màxim. Va aconseguir evitar les influències de l'exterior, però encara així havia d'obeir les 

lleis. 

 

Per altra banda, la família delimita les nostres accions, sobretot quan som joves, ja que els 

valors que ens inculquen són els que determinen el nostre comportament i aquest és l'esperat 

en la seva presència. Això es podria considerar com a un control, ja que se'ns priva del nostre 

comportament natural. Les amistats també realitzen una mena de control semblant, ja que 

normalment ens associem amb amistats amb actituds semblants a les nostres i per tal de no 

perdre-les, ens comportem d'una certa manera. 

 

Per últim ens podem preguntar: és possible conviure sense cap mena de control? Hi ha gent 

que ha decidit apartar-se de la societat i viure una vida allunyada d’aquesta. Encara que 

físicament no depenguin de la societat, si aquests segueixen una religió o una orde que 

ensenya als seus membres com s'ha de viure, aquests es troben sota unes ordres o lleis que els 

controlen. 

 

En conclusió, avui en dia és quasi impossible conviure sense cap control directe o indirecte 

de la societat, ja que aquesta ha evolucionat tant i ens ha comprimit fins a formar un cercle en 

el qual trobar-se fora fa por. 


