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Una aproximació al pensament del crític més lúcid
de les transformacions tecnològiques que afecten el nostre món.

LA VIDA HUMANA
EN EL MEDI TÈCNIC
El pensament de Jacques Ellul
Albert Florensa

Durant els dos últims segles de progrés científic i
tecnològic i de creixement econòmic, s’ha caigut en l’error
de tenir una fe gairebé cega en la tecnologia i en la ciència.
Hem identificat progrés amb desenvolupament tecnològic.
Jacques Ellul, membre del que s’ha denominat escola
francesa de tecnologia, és un dels pensadors del segle XX que
més ha reflexionat sobre les transformacions que
experimenta l’ésser humà en el medi tècnic.
Ellul creu que el pensament tecnològic ha bandejat i ofegat
altres dimensions de la persona humana (poètica, emotiva,
simbòlica, religiosa...), i considera que els avenços
tecnològics generen més problemes que no pas resolen. Per
corregir aquesta situació, proposa una ètica del no-poder,
que planteja la renúncia expressa a realitzar tot allò que la
tecnologia fa possible, sentant així les bases del
decreixement i de l’ecologia política.
........................................................................

«L’aportació més seriosa del llibre per al
lector no professional és la constatació
que la tecnociència actual no s’ha
d’acceptar tal com se’n presenta, sinó que
s’ha de fer compatible amb la nostra
condició d’humans (racionals)».
Dr. Santiago Riera

«Existir és resistir».
Jacques Ellul
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