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LÈXIC

Controlar, un mot imprescindible?
 

Antoni Llull Martí

É s de suposar que des que el 
món és món, vull dir des que 
començà a haver-hi comunitats 

humanes, l’home ha volgut exercir un 
control sobre el comportament i acti-
vitats dels seus congèneres i sobre els 
animals i plantes i fenòmens naturals, 
fins allà on ha pogut. Però mai, fins 
als nostres dies, no hi havia hagut un 
afany tan notable per a controlar-ho 
tot. Els industrials i comerciants, i 
els polítics, volen saber què pensen, 
què volen, què necessiten, les perso-
nes, i quins recursos tenen, en què 
gasten el seu temps, si van en cotxe o 
a peu, si utilitzen transports públics, 
si viatgen, etc., tot això per influir 
damunt elles i obtenir-ne un benefici. 
També es controlen el tràfic aeri i el 
marítim, i el que té lloc a les carrete-
res i a les vies fèrries, i la producció 
de tota casta de béns de consum, i els 
preus, i, en un pla individual, molta 
gent vol controlar el que fan els seus 
fills, els seus parents, els seus veïns, 

i fins i tot autocontrolar-se: contro-
lar les pròpies emocions, les pròpies 
forces, el propi pes, les pròpies des-
peses, etc.

 El mot control és molt nou en 
la nostra llengua, i en la majoria de 
les europees. No fa ni cent anys que 
s’usa. Prové del francès contrôl, que 
al seu torn és contracció de l’antiquat 
contrerôle, mot amb el qual es desig-
nava un sistema de doble registre que 
portava l’administració per a poder 
comprovar i verificar les dades, com-
post de contre ‘contra’ i rôle ‘roll’ 
(de paper), és a dir, «roll contra roll». 
Després sortiren contrôler i contro-
leur, ja ben antics en francès, i en el 
segle xvii qualcú els imità a Espa-
nya creant contralor per a designar 
l’interventor dels comptes de la Casa 
Reial, i el seu derivat, contralorear, 
mots que no tingueren gaire èxit. No 
fou fins dins el segle xx que apare-
gueren controlar i controlador en 
català, en castellà i en portuguès, i 

amb formes similars en la majoria de 
llengües europees, i en moltes d’altres 
llocs del món, sobretot per la univer-
salització del control de la circulació 
aèria. I si l’acció de controlar és tan 
antiga i fins fa poc no teníem aquest 
nom, com els deien abans, als qui con-
trolaven? Idò depenia d’allò que con-
trolaven. Podien esser censors, inqui-
sidors, veedors, oïdors de comptes, 
inspectors, interventors, revisors, 
vigilants, etc. La humanitat ha passat 
milers d’anys controlant sense conèi-
xer els mots controlar i controlador, 
però em sembla que a hores d’ara no 
sabríem prescindir-ne. u
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