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El dilema entre control o autonomia, llibertat o seguretat, es fa cada cop més
present dins la nostra societat, en gran part degut a l’avanç de les noves tecnologies.
Aquestes ens ofereixen moltes possibilitats, però és ben sabut que no ho fan
gratuïtament: les nostres dades personals s’han convertit en moneda de canvi. ¿Un
control tan exhaustiu sobre l’individu és necessari per garantir-nos la convivència i el
benestar o, al contrari, només ens fa més vulnerables?

Per començar, cal distingir el concepte conviure de viure. Viure és dur a terme
les funcions biològiques bàsiques, de forma individual i instintiva. No necessitem cap
tipus de control per viure, sinó que seguint impulsos físics podrem satisfer les nostres
necessitats. Ara bé, conviure implica una coexistència, una relació entre individus dins
un mateix nivell. Per mantenir la convivència i respectar la igualtat s’han de posar uns
límits, un control, perquè cap individu passi per sobre de cap altre. Ara bé, aquest
control ha de ser intern o extern?

Des del moment que el límit ve de l’exterior és que algú l’imposa sobre algú
altre i, per tant, es perd la igualtat que aquest pretén defensar. El control ideal vindria
de l’interior i seria individual i personal. Grans figures de la història de la filosofia han
defensat el control individual, com per exemple Sòcrates amb l’intel·lectualisme moral i
Plató amb la teoria que qui coneix el Bé actuarà segons tal, sense necessitat de lleis
externes que li dictin què ha de fer. Moltes vegades la idea de control personal va lligat
amb la de Bé universal, però no forçosament. Aristòtil i més recentment els utilitaristes
defensen que només existeix el bé comú (allò que afecta de forma positiva al màxim
de persones possibles sense malmetre la integritat de ningú), que és relatiu en cada
situació i hem d’intentar seguir sempre que sigui possible, i jo hi estic d’acord. Tothom
hauria de tenir coneixement suficient per poder deduir les conseqüències que portaran
els seus actes, valorar-les i decidir quina opció s’ha de triar en cada cas, seguint
aquest concepte de bé. A més, tot individu hauria de ser prou madur èticament per
realment escollir fer el bé col·lectiu i no buscar només l’individual. Llavors podríem
parlar d’una societat on tothom conviuria sense problemes, sense opressió ni control
extern de cap tipus i en la qual tothom seria lliure i vetllaria pel benestar propi i del
pròxim.

Quan intentem portar aquest ideal de societat a la pràctica, però, ens trobem
que la majoria de població no té coneixement ni interès suficient per saber com fer el
bé o que, malgrat tenir la capacitat d’escollir correctament, l’individu no és prou madur
èticament com per posar els interessos comuns davant dels propis. Tot això fa que,
malauradament, sigui necessari un control extern. Aquest control, però, ha de tenir la
mateixa finalitat que tindria el control interior: vetllar pel bé comú i la integritat de
l’individu. No ha de ser un control per protegir, ja que la necessitat de protecció implica
l’existència d’un perill i d’una por. Els límits imposats externament no han de salvar a
unes potencials víctimes, sinó que han d’ajudar i educar als individus perquè no es
converteixin en agressors.

En conclusió, l’única finalitat del control extern ha de ser la seva pròpia
destrucció. Ha d’educar als individus perquè es puguin autogovernar, perquè els límits
externs acabin sent completament prescindibles, i no s’ha de fer a través de la por sinó
de l’ensenyament. Per tant, un control tecnològic com el que vivim actualment no és
necessari perquè té com a únic argument la por d’un enemic imaginari que necessita
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ser atrapat i destruït quan, en realitat, l’únic que s’ha de destruir és la creença que la
seguretat i la llibertat són dos conceptes irreconciliables.


