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El bioeticista australià Peter Singer 

presenta un assaig sobre un moviment 

emergent: l’altruisme efectiu, que es 

basa en una idea simple: «hauríem 

de fer tot el que estigui a les nostres 

mans per millorar el món». Per expli-

car aquest moviment Singer divideix el 

seu llibre, , en quatre 

-

-

la raó per determinar les formes més 

efectives per aconseguir un món mi-

llor», i al mateix temps presenta, amb 

molts exemples, els orígens d’aquest 

moviment que és molt atractiu per als 

anomenats , és a dir, la pri-

mera generació que ha assolit l’edat 

adulta en el nou mil·lenni. 

En la segona part l’autor intenta res-

pondre a la qüestió sobre com fer el 

màxim bé. La resposta, des d’argumen-

tacions utilitaristes, inclou idees com: 

a) viure més modestament per donar 

més diners; b) guanyar més diners per 

donar més; c) escollir una professió 

que, més enllà de les preferències per-

sonals, permeti guanyar més diners; d) 

donar una part del cos d’un mateix.

En la tercera part Singer s’endinsa en 

la motivació de l’altruisme efectiu: 

què és el que motiva a fer donacions 

a organitzacions humanitàries, limi-

tar despeses personals, elegir una 

professió per fer diners per llavors 

donar-los, o bé donar sang, cèl·lules 

mare, medul·la òssia o un ronyó a 

desconeguts. L’autor respon que l’al-

truista efectiu ho fa per empatia, per 

la gran capacitat de posar-se al lloc 

sentiments i emocions. Tanmateix, des 

del punt de vista utilitari, si en igual-

tat de condicions hem de fer el màxim 

bé possible, cal recórrer al càlcul de 

la raó més que a l’empatia emocional. 

L’autor contraposa l’altruisme emotiu 

amb l’altruisme basat en la raó. No 

-

quereix efectivitat. Un altre aspecte 

important de la motivació és que la 

preocupació pels interessos dels altres 

El llibre es tanca amb un conjunt de 

prevaler tant en l’elecció de les causes 

altruistes com de les organitzacions al-

truistes: «Tractar de fer el màxim bé 

implica fer valoracions difícils, no no-

més sobre quines organitzacions tenen 

un major grau d’efectivitat, sinó també 

sobre els àmbits generals en els quals els 

nostres recursos poden fer un major bé».

L’autor sosté que per viure èticament 

cal fer «el màxim bé possible», i així 

qui viu de forma altruista assoleix una 

major realització personal. La propos-

ta és seductora, i la lectura del llibre 

és amena i farcida d’exemples i dades 

molt interessants, però no deixa de 

ser una proposta en certa manera in-

completa, perquè no aborda les cau-

ses del sistema econòmic o polític que 

generen desigualtat. Si la distribució 

de la riquesa és un problema polític, 

la seva solució també ha de ser polí-

tica, perquè si no caiem en una be-

-

cient, perquè no canvia estructures. 

I també incompleta perquè, més enllà 

de les bones intencions, cal tenir pre-

sent que l’altruisme no es pot reduir 

només a la «donació física» ja sigui 

a nivell econòmic o biològic. La mi-

llora del món també passa per donar 

temps, escoltar, compartir experièn-

a . És bo escoltar els 

arguments del moviment de l’altruis-

me efectiu, però cal valorar si aques-

ser tan efectiva ho és realment, o no.
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