
 
DIVENDRES, 23 DE MARÇ, 19.30 H:  
 
L' especieisme i la consideració moral dels animals 
Peter Singer i Jesús Mosterín. Coordinat per Marta Tafalla 
 
El principi màfia exigeix absoluta solidaritat i devoció i inclús disposició al sacrifici 
pel mateix grup, combinada amb un total menyspreu i falta de consideració cap als 
altres grups. El principi màfia, aplicat a la raça, condueix al racisme; aplicat a la 
nació, condueix al nacionalisme; aplicat a l’espècie, a l’especieisme.  
L’antropocentrisme moral és l’especieisme de l’espècie humana, que combina els 
nobles sentiments cap als nostres congèneres amb una abjecta falta de respecte i 
consideració moral cap a les altres criatures. 

 
 

●●● Peter Singer (Melbourne, Austràlia, 1946)  
 

Peter Albert David Singer va aconseguir fama internacional per primera vegada després 
d’haver publicat el llibre Animal Liberation. Entre els seus llibres hi ha Practical Ethics, The 
Expanding Circle, How Are We to Live?, Rethinking Life and Death, One World, Pushing 
Time Away, El president del bé i del mal i, més recentment, The Way We Eat: Why Our 
Food Choices Matter (amb Jim Mason). Nascut i format a Austràlia, Peter Singer és 
actualment catedràtic de Bioètica del University Center for Human Values de Princeton 
University i catedràtic honorífic del Centre for Applied Philosophy and Practical Ethics de la 
Universitat de Melbourne.  
 

 
●●● Jesús Mosterín (Bilbao, Espanya, 1941)  
 

Filòsof, catedràtic d’investigació a l’Institut de Filosofia del CSIC (Madrid), catedràtic de 
lògica i filosofia de la ciència a la Universitat de Barcelona, professor convidat a Münster 
(Alemania), Sant Petersburg, (Rússia), Kyoto (Japó), UNAM (Mèxic), Pittsburgh, Stanford i 
al MIT (EUA), membre titular de l’Acadèmia Europea i de l’Institut Internacional de 
Filosofia, vicepresident de la International Academy of Philosophy of Science, fellow del 
Centre per la Filosofia de la Ciència (Pittsburgh), president d’honor del Projecte Gran Simi, 
i director editorial de les enciclopèdies zoològiques de Félix Rodríguez de la Fuente. 
És autor de nombrosos articles tècnics i de divulgació, així com de vint-i-sis llibres, entre 
altres, ¡Vivan los animales! (Debate, 1998, i Debolsillo, 2003), Los lógicos (Espasa, 2000), 
Conceptos y teorías en la ciencia (Alianza Editorial, 2000), Ciencia viva (Espasa-Calpe, 
2001, i edición renovada, 2006), Diccionario de lógica y filosofía de la ciencia (juntament 
amb Roberto Torretti, Alianza Editorial, 2002), El pensamiento arcaico, La Hélade, 
Aristóteles i Los judíos (Alianza Editorial, 2006) i La naturaleza humana (Espasa, 2006). 

 
 
●●● Marta Tafalla (Barcelona, Espanya 1972) 
 

Marta Tafalla es va llicenciar en Filosofia per la UAB mentre treballava com a voluntària 
per a Amnistia Internacional. Posteriorment, va ser becària FPI, període durant el qual va 
fer estades d’investigació a les universitats de Freiburg i Münster, així com cursos 
complementaris a les universitats de Heidelberg i Bamberg. L’any 2002 es va doctorar en 
Filosofia amb una tesi sobre T. W. Adorno, publicada per l’editorial Herder. El 2004 va ser 
becària postdoctoral DAAD a la Universitat de Potsdam, i el 2006 va fer una estada 
d’investigació a la Universitat de Londres gràcies al programa de sabàtics júnior de la UAB 
i a una beca de la Generalitat. Des de 1998 imparteix docència a la UAB i compagina la 
seva feina com a professora i investigadora en filosofia amb la creació literària. 
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