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Un autèntic manifest
per a una nova revolució social i psicològica

TENIR O ÉSSER?
Erich Fromm

Nova edició dins la col·lecció «Savieses».
Tenir o ésser? és un autèntic manifest per a una nova
revolució social i psicològica que salvi el nostre planeta en
perill d’autodesfeta. És la síntesi del pensament, madur de
tota una vida, d’un dels psicoanalistes socials més
penetrants del nostre temps.
La tesi d’Erich Fromm en aquest llibre consisteix a
entendre la realitat humana com una lluita entre dues
maneres d’existir l’home i la humanitat: aquella que tot ho
redueix a tenir, i, per tant, concentra el seu esforç en la
posessió de coses, riqueses, poder... i aquella que cerca per
damunt de tot ésser, i es basa en l’amor, en la joia de
compartir i en una activitat significativa, beneficiosa i no
malversadora.
Fromm pensa que el tenir porta el món a frec del desastre
psicològic i ecològic; per això delinea aquí un programa
brillant per a un canvi psicosociològic que pot fer recular la
humanitat del seu curs catastròfic actual.
........................................................................

«El punt de partida de Fromm a «Tenir o
ésser» és l’observació que la modalitat del
tenir és avui un fenomen de masses que
es fonamenta en les condicions
económiques i socials d’una societat que
té massa.»
Rainer Funk

«La via del fer és l’ésser.»
Lao-Tse

Erich Fromm, nascut l’any 1900 a
Frankfurt (Alemanya), va estudiar a
les universitats de Heidelberg i
Múnic i a l’Institut Psicoanalític de
Berlín. Va ser professor a Alemanya,
a Mèxic i als Estats Units, al
Berllington College i a les
universitats de Yale, Michigan State i
Nova York.
Ha estat, fins a la seva mort el 1980,
un psicoanalista en exercici. És autor d’obres tan cèlebres
com L’art d’estimar, La por a la llibertat, La societat sana, La
condició humana, La revolució de l’esperança, Ètica de la
psicoanàlisi.
........................................................................

ISBN: 978-84-9846-205-0
Col·lecció: Savieses
PVP (sense IVA): 13,94 €
PVP (amb IVA): 14,50 €
Pàgines: 277
Mides: 14,5 x 21,5 cm
Pes: 380 grams
Enquadernació: Rústica
Llengua original: Català

De temàtica similar:
La vida humana en el medi tècnic
ISBN: 978-84-9846-388-0
PVP: 15,87 € / 16,50 €

EDITORIAL CLARET, SLU • Roger de Llúria, 5, 1r-2a • 08010 Barcelona • Tel. 933 010 062 • Fax 933 174 830 • editorial@claret.cat • www.claret.cat

