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El determinisme tecnològic 

Les eines han proporcionat als éssers humans al llarg de la història diferents avantatges que han 
permès poder afrontar reptes cada cop més complexes. Les eines han dotat als éssers humans la 
l'oportunitat de millorar les seves capacitat productives en diferents àrees de la seva activitat. Poc a  
poc, les eines s'han anat sofisticant a mesura que els éssers humans també han sofisticat les tasques 
a realitzar en les seves activitats productives, arribant a un punt on aquestes eines han donat lloc a la  
construcció de màquines i al desenvolupament de tecnologies. Amb tot això, les tecnologies han 
arrelat en les societats humanes una possible forma de veure el nostre propi món, una certa 
influència per dir-lo d'alguna manera de com construïm la nostra visió de la realitat, de la nostra 
societat, del nostre món. Canvis en els processos productius han provocat canvis en els estils de 
vida de les persones d'acord amb la perspectiva de Langdon Winner (1983) i Robert L. Heilbroner 
(1997), però és precisament al voltant de la idea sobre si la tecnologia a determinat o condicionat  
d'alguna forma la realitat de les societats humanes, és la clau que ens porta a preguntar-nos sobre si 
aquesta realment encarna al darrera alguna intenció més enllà de la de la simple aplicabilitat tècnica  
(Winner,1983) i si realment aquesta ha seguit un patró evolutiu concret al llarg de la seva història  
(Heilbroner,1997). 

Per altra banda el determinisme és una doctrina filosòfica que sosté que tot esdeveniment, ja sigui 
físic o intel·lectual, ve determinat per una causa i proporciona un efecte. Existeixen diferents tipus  
de determinisme, en el nostre cas ens centrarem en el determinisme en els sistemes socials i més 
concretament en el determinisme tecnològic. Heilbroner ens aporta una perspectiva sobre com 
influeixen les màquines en la història de la humanitat, és a dir, la influència de la tecnologia en  
l'ordre socioeconòmic: els canvis socials i culturals venen d'alguna manera imposats per la  
tecnologia i aquesta ha evolucionat d'acord a un criteri concret i no de forma aleatòria, 
determinant a cada etapa de la història un context social i econòmic concret. Per altra banda, Winner  
però, accentua més la seva definició en la trampa en la que la humanitat cau quan ens centrem 
únicament en sostindre que la tecnologia és insignificant i que només és rellevant el sistema social  
on ella s'encarna. 

La tecnologia i la societat de professionals d'elit

Tant Winner com Heilbroner estan d'acord que per a mantenir un determinat sistema tecnològic cal  
assumir que serà necessari comptar amb unes mesures i pautes socials concretes, com ara uns perfils 
de professionals concrets, una cadena de comandament i en molts casos un sistema legal que 
permeti donar garanties sobre com es fa ús i es desenvolupa una activitat amb certa tecnologia, tot  
garantint una explotació de la mateix en equilibri amb la societat. L'efecte immediat que això 
provoca segons Winner i Heilbroner  és que la societat s'hagi d'adaptar a la tecnologia per a acceptar 
les avantatges que produeix però també suportar els inconvenients que comporta. Winner ens 
adverteix que la tecnologia també és un forma d'organitzar o estructurar la nostra societat i que a 
tecnologies més sofisticades, més especialització tècnica es requereix i més jerarquia es necessita  
per poder controlar-la i mantenir-la. Això provoca una divisió de la societat segons els grau de 
coneixement i diferents graus de poder i és aquí on Heilbroner identifica aquest esdeveniment com 
una tendència a la divisió del treball i l'especialització. Els efectes immediats segons tots dos autors  
és que caldrà prendre conciència que si acceptem la presència d'una determinada tecnologia a la  
nostra societat, també tindrem que acceptar la presència d'una especie de professionals que la 



gestionin i mantinguin. A més a més, Winner ja ens adverteix que en funció del tipus de naturalesa 
d'aquesta tecnologia, els efectes sobre les persones d'aquella societat es farà manifest de diferents 
formes, la més extrema és la d'assegurar que aquesta no sigui apoderada per a fer-ne mals usos 
incrementant fins als extrems els nivells de seguretat aplicats en la població. Heilbroner es troba 
d'acord amb aquesta postura argumentant que la influència que una determinada tecnologia imposa 
una sèrie de característiques sociopolítiques concretes, com ara la composició de la mà d'obra – el 
que Winner anomena l'elit de professionals – i l'organització jeràrquica del treball – el que Winner 
identifica com la cadena de comandament imposada per la mateixa elit de professionals i a més a  
més dividit per àrees diferents d'aplicació com ara la militar, la científica i la tècnica. És interessant  
posar l'accent en la visió que Winner ens aporta al respecte d'aquesta organització que ens assenyala 
Heilbroner, ja que la tecnologia, a partir d'aquesta elit i les condicions socials necessàries per a que 
la mateixa funcioni, no deixa una forma de veure la nostra pròpia societat organitzada a partir de les 
classes socials o nivells d'estratificació que ens força el grau d'especialització de les persones que la 
gestionen i mantenen així com els nivells de coneixement que si donen. 

La política al darrera de la tecnologia o la tecnologia al darrera de la política ?

Winner ens planteja el repte de veure que ens certs dissenys hi podem trobar un cert grau de 
flexibilitat i que al darrera es poden amagar intencions polítiques que permetran obtenir certes  
avantatges sobre el control de l'ordre social a partir dels usos de la tecnologia que van més enllà de  
les seves funcionalitats immediates. És aquí on Heilbroner ens adverteix que cal prendre 
consciència social sobre les avantatges que ens aportaria a la nostra societat ser més crítiques amb 
les característiques de la tecnologia i les implicacions socials que propicien l'aparició dels nous 
artefactes tecnològics (o els ja existents). Mentre no tinguem un grau més accentuat de criticitat no  
podrem sobreviure a els interessos amagats darrera de l'entrellat tecnològic (Heilbroner, 1997). 

A partir d'aquesta reflexió, Winner ens diu que existeixen dues formes en que els artefactes poden 
posseir propietats polítiques: 

• La invenció o disseny es converteix en un mitjà per assolir una determinada finalitat

• Dissenys i tecnologies que neixen amb una intenció concreta i que semblen necessitar ser 
compatibles amb certs tipus de relacions socials.

En conseqüència, triar una tecnologia te per significat, triar una concreta forma de vida política. 
Winner també posa molt d'èmfasi en el fet que cal tenir present que les tecnologies, al estar presents 
constantment en la nostra vida diària, sobre tot en les societats més modernes, aquesta influeix de 
tal forma que determina com vivim les nostres vides en termes com per exemple, com viatgem, com 
ens comuniquem, com consumim i que això pot estendre al període de més enllà d'una vida, és a dir, 
durant generacions senceres. Si aquesta premissa la considerem vàlida como a hipòtesi de treball,  
podem formular doncs la següent pregunta: fins a quin punt la llibertat de triar la podríem 
considerar un concepte utòpic en les societats modernes? Tot ve condicionat per les funcionalitat  
que les tecnologies ens ofereixen? Triem dins de les nostres conviccions o només amb les opcions 
que ens posen al davant les diferents tecnologies? Som lliures realment des del punt de vista dels 
usos de la tecnologia? Heilbroner ens dona uns pista important per a poder resoldre aquestes 
preguntes i la podem manifestar amb la següent cadena d'implicacions:

Adquisició de noves forces productives => Les persones canvien la seva forma de produir => 
Canvia la forma de viures de les persones => Canvien les relacions socials.

A més a més, Heilbroner intenta demostrar-nos la possible existència d'una evolució concreta de la 
tecnologia amb el pas de la història de la humanitat, i per tant, segons aquesta seqüència 
d'implicacions, les societats han tingut que adaptar-se, és a dir, canviant les seves relacions socials 
d'acord amb l'evolució de la tecnologia. Val a dir en algunes àrees tecnològiques concretes es donen 
evolució i desenvolupament i altres queden relegades i fins hi tot oblidades, provocant dons que les 
relacions socials quedin prefixades d'acord amb el canvi que es dona en facetes concretes de 



l'evolució tecnològica, prenen com a principal element d'influència aquella àrea que cobreixen.  
Heilbroner ens vol demostrar que d'alguna manera existeix un camí concret per on evolucionen les 
diferents societats, i que el rumb d'aquest ve determinat per l'evolució tecnològica, alhora aquesta 
estan d'acord amb les tendències i demandes socials del moment així com el coneixement acumulat  
fins aleshores i la capacitat tècnica del moment. Winner ben al contrari, ens intenta demostrar que  
darrera de tot disseny es pot amagar una visió concreta del món imposada per el propi disseny de la 
tecnologia. Aquesta limitació pot donar-se ja sigui imposada per el propi artefacte però també per  
les intencions polítiques amb el qual es defineix sobre aquest els límits del seu funcionament. Quan 
Winner ens parla de política, i d'acord amb el que Heilbroner ens diu sobre com es marca el rumb 
evolutiu de les societats, ens està dient que les societats poden haver evolucionat estrictament per  
els interessos de col·lectius concrets amb segones intencions al darrera, com la visió de marca de les 
grans empreses o les trames polítiques dels governs dels estats per a conservar un estatus social 
internacional que permeti mantenir la seva subsistència i/o poder.

La tecnologia com a mirall on es reflecteix la societat

Heibroner afirma que en la tecnologia podem trobar dos característiques concretes que per a ell són 
essencials en tot estudi social sobre la tecnologia:

• La tecnologia és alhora un mirall de la societat on es materialitza

• La tecnologia juga també un paper mediador.

En el primer cas, i d'acord amb la perspectiva de Winner, la tecnologia modela les relacions socials  
existents, d'aquí que per mitjà d'ella podem també saber el resultat d'aquest modelatge. D'acord amb 
l'observació de Heilbroner sobre que la tecnologia ha evolucionat sense salts bruscos al llarg de la 
història, és a dir, un avenç es realitza sobre una tecnologia ja existent en l'època on d'acord amb el 
coneixement acumulat fins aquell moment i les capacitats tècniques aquesta arriba a desenvolupar-
se fins a un estadi. Amb això vol dir que la tecnologia no avança a salts de gegant ven bé sinó que 
camina de la ma de la societat. Aquesta reflexió es discutible i fins a cert punt etnocèntrica, ja que si  
parem atenció als efectes de la tecnologia en qualsevol societat humana, aquesta implica un esforç  
per part de la societat que l'acull per tal d'obtenir a canvi unes (discutibles) avantatges en certs  
casos. En síntesi, a quanta més sofisticació de la tecnologia, més preparació per part dels usuaris 
serà necessària al marge de les 'nombroses avantatges' que es puguin obtenir a canvi d'aquest esforç. 
Tal com diu Heilbroner i Winner, aquesta adaptació de la societat a l´ús de les tecnologies provoca 
un efecte de transformació-adaptació de les relacions socials pre-existents i d'aquí els efectes sobre 
els estils de vida de les persones fruit d'aquesta 'incorporació' de la tecnologia a les nostres vides. 
Winner veu aquí dos aspectes importants a tenir en compte gràcies a aquest efecte de transformació-
adaptació: els dissenys de certs artefactes, tot i estar lliures de 'segones intencions' poden 
condicionar amb les limitacions o extensions de les seves funcionalitats el mode de com ens 
relacionem, actuem i construïm la nostra pròpia visió del món. El segon aspecte és que certes 
tecnologies ja neixen en sí mateixes com a artefactes de transformació-adaptació d'acord amb uns 
objectius concrets, i on ell diu polític, es refereix tant a governs com grans multinacionals o altres  
institucions amb intencions de modelar la societat i fer-la anar a un rumb específic de forma 
deliberada. El màrqueting de les grans empreses i govern són un bon exemple de com s'intenta que 
la societat accepti un determinat producte el qual després, un cop vist per la mateixa comunitat  
humana durant un període de temps concret, aquesta veu aquest producte com un elements quotidià 
més amb el que desenvolupa la seva vida com ho havia fet fins ara amb altres tants. Aquesta 
orientació és la que Winner defineix com a que certes invencions es troben inexpugnablement 
lligades a modes específics d'organització d'autoritat i poder. La pregunta que deixa al damunt de la  
taula és és això conseqüència de les propietats de la tecnologia en sí mateixa o és un patró social  
imposat per la política? L'excusa de l'eficiència productiva ens dona, si més no, un possible camí 
per a poder plantejar-nos una resposta més enllà de la visió de Winner i Heilbroner. La tecnologia 
com artefacte humà té com a motiu ideal de la seva existència la missió de facilitar i millorar les  



capacitats productives dels éssers humans, és per això que Heilbroner veu el procés tecnològic com 
una activitat social en sí mateixa, és a dir, una necessitat inherentment humana de poder organitzar-
se per afrontar els reptes de la seva capacitat productiva en termes d'eficiència i eficàcia. Ara bé, no 
totes les societats es plantegen l'emergència de la tecnologia des de la mateixa perspectiva. Certes  
societats creen cultura de desenvolupament tècnic metres que altres no ho fan amb la mateixa 
intensitat o simplement no els interessa. D'aquí que Heilbroner també observar que l'aparició del 
capitalisme ha estat oportú en termes de que es concep com un estímul per a al desenvolupament de 
tecnologies de producció. L'exemple que proposa es força clar i tal com ell diu, una cultura de 
producció en massa ho és perquè la resposta social és de societat de consum. Amb això vol dir que 
en una societat amb cultura no consumista no té raó de ser una industria de producció massiva i per 
tant, no té massa sentit desenvolupar o adoptar tecnologies amb aquella finalitat. Juntament amb 
aquest paper mediador de la tecnologia hi és present també la ciència que es configura com a vital  
per a poder millorar i fer créixer aquesta tecnologia. D'acord amb la cultura de cada societat podem 
establir que aquelles societats que optin per el desenvolupament tecnològic, al marge dels seus 
efectes i repercussions socials, accentuaran l'efecte de l'escletxa tecnològica amb altres societats que 
no optin per aquesta via. Ara bé, l'escletxa té realment sentit si aquestes societats no tenen 
'dependències' unes d'altres? És a dir, si cada societat tria com vol viure, l'escletxa no té perquè ser 
un aspecte negatiu, sinó al contrari, és una aspecte que destaca els trets culturals de cada societat,  
emfatitzant els seus trets d'identitat i sense posar a cap d'elles com l'abanderada del progrés 
tecnològic.

Reflexions

La famosa frase el medi és el missatge (McLuhan,1977) és el resum més eloqüent que podem fer en 
aquest assaig sobre les postures de Heilbroner i Winner. Explicar el determinisme tecnològic des 
d'una perspectiva històrica i veure si és possible explicar la història per mitjà del propi 
determinisme (Heilbroner, 1997) és una alhora una nova perspectiva per a poder analitzar quines 
tecnologies has estat rellevants en el transcurs de la transformació-adaptació de les societats  
humanes, quines han estat motivades per les necessitats socials del moment i quines han estat 
motivades per la cultura del desenvolupament tecnològic que alhora han canviant el rumb de les  
relacions socials per aquelles que han aconseguit ser acceptades per la pròpia societat com un 
artefacte més del dia a dia amb el que cal conviure al marge de la seva complexitat, costos,  
avantatges i inconvenients. La història és una petjada del pas de la humanitat en aquest món al llarg  
del temps però no podem obviar que la història cobra un èmfasi diferent depenent qui la expliqui.  
És per això que d'alguna forma varem aprendre a conviure amb bombes atòmiques en guerres 
fredes, als motors de combustió interna, a la màquina d'escriure i molts altres que poguéssim ara 
recordar. A títol d'exemple, el motor de combustió interna té un efecte social important segons el  
meu propi punt de vista i és el següent: va revolucionar els sistemes de transport basats fins 
aleshores en esforç animal, va ser fàcilment industrialitzable i sobre tot va impulsar l'explotació 
d'una font d'energia no renovable com el petroli. Un cop la societat es va adaptar (creació de 
carreteres, semàfors, normes de circulació, carnets de conduir, ...) i acostumar al seu ús, es va 
convertir el cotxe, la motocicleta, i altres invents basats en aquest motor en una artefacte d'ús comú 
i que alhora hem construït la nostra visió del món a partir d'aquesta adaptació. Eliminar de cop 
aquest motor, o substituir-lo per un altre d'equivalent amb una altre tecnologia un cop la societat ja  
el té més que acceptat a les vides les persones que l'integren, com per exemple el motor elèctric,  
això desencadena un nou procés d'adaptació social que porta el seu temps i possiblement l'efecte 
rebutj per aquells que tinguin molt arrelada la costum de fer ús del motor de combustió interna. La 
pregunta que ens fem és: la societat demana el canvi? En el cas de no ser així, qui imposa el canvi? 
Perquè? Aquí tenim una nova forma de començar els estudis socials al voltant del determinisme 
tecnològic, i és avaluar si les societats humanes realment són lliures de triar el que volen al marge 
de les avantatges que una societat de professionals d'elit son capaços d'oferir-nos.
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