
Llibertat o no llibertat, aquesta és la qüestió
No us heu parat mai a pensar en els diferents mecanismes de control als que estem constantment
exposats? La família, la parella, els amics, l’estat... Vivim en una època on tots els nostres passos
estan perfectament estudiats i  registrats per qualsevol entitat que vulgui  conèixer-los,  i  si  som
capaços de ser crítics ens adonarem que això no és tan complicat com podria semblar. 
George Orwell a la seva novel·la ,1984, ens mostra una distopia molt interessant d’analitzar, en la
que una persona anomenada Germà Gran («Big Brother» en anglès) vigilava constantment a la
població amb mecanismes com el de la policia del pensament. Potser no hem arribat a aquest
nivell de control extrem per part dels estats on a tot arreu hi ha càmeres i micròfons però l’autor
anglès tampoc es va allunyar tant de les societats reals d’avui dia. Les tecnologies són un recurs
molt útil per poder estar informats i connectats a tot allò que ens envolta; com la família, els amics,
la parella... però també representen un dels principals artefactes de control existents. Gràcies a les
xarxes socials tothom té accés a saber a quina hora hem enviat l’ultim missatge, quan hem publicat
la nostra última fotografia o fins i  tot  quan estem utilitzant-les (allò que s’anomena estar  «en
línia»). Tothom vol saber què succeeix a les nostres vides i obtenir informació del nostre dia a dia
en tot moment i la típica situació de pares preguntant on estan el seus fills exemplifiquen aquests
fets de manera evident; però d’altres on la parella vol saber què estem fent, on estem o perquè no
contestem els seus missatges quan estem en línia també ho fan. 
Malgrat  tot,  les  tecnologies  no  són  els  únics  mecanismes  de  control  presents  a  les  nostres
societats. Els estats són les entitats en les que primer pensem quan tenim al cap la idea de control.
Saben quan vam néixer,  qui  som,  què  estudiem o  en  què  treballem,  on  vivim,  quants  diners
tenim... La llista resultant és de tal grandària que ens podríem arribar a plantejar si veritablement
els  poderosos  saben  tant  sobre  nosaltres,  i  la  resposta  és  un  sí  rotund  malgrat  que  aquesta
informació només la facin servir quan els interessa. Ens han educat per esdevenir ciutadans d’un
determinat estat i seguir les seves normes per no rebre mai cap càstig, encara que aquestes siguin
il·lògiques i per tant, injustes. Vivim en un pervers entramat de càrrecs ocupats per titelles dels
mandataris  que  s’encarreguen  d’enregistrar  tot  allò  relacionat  a  la  nostra  vida  per  després
proporcionar-li a empreses i governs per controlar-nos i convertir-nos en un simple producte del
capitalisme. La prova per comprovar que això funciona així és molt simple: si obriu qualsevol de les
vostres xarxes socials, la publicitat que aquestes us proporcionen va d’acord amb els vostres gustos
personals,  aficions, ideologies...  Estudien el nostre comportament per després mostrar-nos allò
que  volem  veure  i  estimular  el  nostre  consumisme  per  fer  que  comprem  objectes  que  per
exemple, no necessitem. 
És  una trista i  potser  desoladora realitat,  però tot  el  que fem a les nostres vides  restarà a  la
memòria del sistema per sempre. Òbviament que no podem viure sense el control de l’estat, de la
família,  o  dels  amics,  però també estem educats  per acceptar-ho i  el  que certament ens toca
decidir és si volem acabar amb aquesta situació, o si en canvi, volem plantar cara i alçar les nostres
veus per destruir tots aquests mecanismes i construir un món diferent i, potser, millor. 


