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a seva lectura
més que
recomanable
és imprescindible,
perquè tant si es
FRPSDUWHL[HOSXQW
de vista de l’autor
com si no, aquestes
UHÁH[LRQVSDUOHQ
de «coses que
UHDOPHQWLPSRUWHQª
en la nostra vida
quotidiana, i poden
ajudar-nos a viure una
vida millor
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Peter Singer és un dels bioeticistes
més prestigiosos del planeta. Actualment és catedràtic de bioètica a la
Princeton University i professor a la
University of Melbourne. En el seu nou
llibre, Ética para el mundo real. 83
artículos sobre cosas que importan,
recull una selecció d’articles d’opinió publicats en diferents rotatius de
renom com The New York Times, The
Guardian o New York Daily News. La
majoria dels articles han estat publicats a la plataforma d’editors i de
premsa Project Syndicate, una associació sense ànim de lucre que condensa la major font d’articles d’opinió
del món. Es tracta de columnes breus,
concises i comprensibles escrites per
a la ciutadania sense formació especíÀFDHQqWLFD
En aquesta obra l’autor ha distribuït
els 83 articles en onze apartats. La
primera secció la dedica a aclarir el
seu enfocament ètic. L’autor es deÀQHL[ FRP pV VDEXW FRP XQ XWLOLWDULVWD QR UHODWLYLVWD SHUTXq UHFRQHL[
que «hi ha veritats ètiques objectives que podem descobrir mitjançant
OD UHÁH[Ly L HO UDRQDPHQW PLQXFLyVª
A continuació trobem apartats sobre
WHPHVPROWHVSHFtÀFVTXHUHFXOOHQHO
pensament de Peter Singer: l’ètica de
les nostres relacions amb els animals,
qüestions relacionades amb la vida i la
mort o les obligacions amb la pobresa
H[WUHPD (O ÀOzVRI DXVWUDOLj pV WRWD
una icona del respecte als drets dels
animals, un opositor a la idea sagrada
de la vida i un gran defensor de les
injustícies planetàries.
Més enllà dels seus temes clàssics,
en aquesta obra opina de moltíssims
altres temes atractius. Podrem llegir què pensa l’autor sobre la venda
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GH URQ\RQV OHV SODQWHV PRGLÀFDGHV
genèticament, la selecció genètica
KXPDQD OD OOLEHUWDW G·H[SUHVVLy R OD
llibertat religiosa, l’estatus moral dels
robots conscients, el vot obligatori,
la prohibició del tabac, el dopatge
en l’esport o l’incest entre germans.
També dedica un apartat a la felicitat i la seva manera d’afavorir-la, o
un altre a la política i a la seva forma
d’organitzar-la.

T

robem apartats
sobre temes
PROWHVSHFtÀFV
que recullen el
pensament de Peter
Singer: l’ètica de les
nostres relacions amb
els animals, qüestions
relacionades amb la
vida i la mort o les
obligacions amb la
SREUHVDH[WUHPD

El conjunt d’articles que es compendien en aquest llibre, malgrat ser
columnes de diaris, analitzen qüestions d’interès general i continuat per
D OD VRFLHWDW (V WUDFWD GH UHÁH[LRQV
interessants, originals i, alhora, controvertides i provocatives. La seva
lectura més que recomanable és imprescindible, perquè tant si es comSDUWHL[ HO SXQW GH YLVWD GH O·DXWRU
FRPVLQRDTXHVWHVUHÁH[LRQVSDUOHQ
GH©FRVHVTXHUHDOPHQWLPSRUWHQªHQ
la nostra vida quotidiana, i poden ajudar-nos a viure una vida millor. Aquest
és l’objectiu pel qual Peter Singer
amb honestedat intel·lectual comparWHL[HOVHXSHQVDPHQW
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