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“La seva prioritat: definir una ètica per als  

animals, tenint en compte el seu grau  

d’intel·ligència i de sensibilitat.” 

Le Parisien 

 

“Probablement estem assistint, i ho desitjo de tot cor, al pas a 

una fase ètica superior en què el pensament humanista 

s’emancipa del seu marc antropocèntric per estendre’s a tots els 

éssers sensibles que poblen la Terra. A partir d’aquí, demostrar 

«humanitat» ja no significa simplement respectar els altres 

éssers humans, sinó qualsevol ésser vivent, segons el seu grau 

de sensibilitat i de consciència. La vida s’ha manifestat a la 

Terra a través d’una rica diversitat. Ja que avui l’ésser humà és l’espècie més conscient i més 

poderosa, tant de bo que faci servir les seves forces no pas per explotar i destruir aquestes 

formes de vida, sinó per protegir-les i fer-los servei. Trobo que és la nostra vocació més bonica: 

ser protectors i servidors del món.”  Frédéric Lenoir 

 

Frédéric Lenoir ens convida a reflexionar sobre la nostra relació amb les diferents espècies 

amb les quals compartim el planeta per qüestionar on són els límits de l'ètica de tot allò que no 

és humà.  

 

Ésser humà no és simplement respectar i valorar a les persones. Ésser humà és viure i conviuré 

amb qualsevol ésser viu amb consciència, sensibilitat i respecte. Des de la nostra posició 

d'espècie ‘més’ conscient del planeta, hem d’aprendre a no explotar i destruir a les altres formes 

de vida, sinó cuidar-les i protegir-les. 
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L'home és superior als animals? Frédéric Lenoir, ha desmuntat aquesta teoria demostrant 

que l'animal és diferent, ni inferior, ni l'igual de l'home,  

  

 

 

Frédéric Lenoir és filòsof i sociòleg, fundador de l’associació  

Ensemble pour les animaux i cofundador de la fundació SEVE (Savoir 

Être et Vivre Ensemble). És autor de diverses obres -assaigs i 

novel·les- que s’han traduït a una vintena de llengües. Alguns dels 

seus últims assaigs: Du bonheur, un voyage philosophique (Fayard et 

LGF); La Puissance de la joie (Fayard); Philosopher et méditer avec 

les enfants (Albin Michel). 

 

 

“No tenim pas dos cors, l’un per a l’home i  

l’altre per a l’animal. Tenim cor o no en tenim.”  

Alphonse de Lamartine 

 

“Si us en deu semblar, d’estrany, l’ésser humà! Pot ben ser que ens mireu com un animal més, 

però us deveu preguntar per la mena de comportament, de vegades tan contradictori, que tenim 

envers vosaltres. Per exemple, per què en alguns llocs del planeta tractem els gossos i els gats 

amb un respecte infinit, i en canvi en altres llocs els maltractem? I, si estimem el nostre animal 

domèstic i estem disposats a fer mil i un sacrificis per ell, per què al mateix temps podem cruspir 

amb un plaer enorme bebès animals -xaiets, vedells, porquets- acabats d’arrabassar de la 

mamella de la seva mare per portar-los a l’escorxador sense cap mirament, quan són igual de 

sensibles -i de vegades fins i tot igual d’intel·li-gents- que els nostres estimats animals de 

companyia? Vet aquí només un dels molts símptomes de la nostra esquizofrènia moral cap a 

vosaltres, entenc que ens trobeu totalment irracional.” 

 

[...] 

“Les raons econòmiques que de vegades s’invoquen per continuar-vos explotant són les 

mateixes que abans s’esgrimien per justificar l’esclavitud o el treball dels infants en les nostres 

societats humanes. També n’hi ha que afirmen que valdria més lluitar per millorar el destí de 

l’ésser humà que no pas dedicar el temps a protegir animals, com si l’energia que es dediqués 

als uns s’arrabassés als altres. Ja he esmentat el fet que, històricament, bona part dels 

partidaris del benestar animal també han estat els defensors més aferrissats dels drets de 

l’home i de la lluita contra totes les discriminacions en el si de les nostres societats.”  
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“Probablement estem assistint, i ho desitjo de tot cor, al pas a una fase ètica superior en què el 

pensament humanista s’emancipa del seu marc antropocèntric per estendre’s a tots els éssers 

sensibles que poblen la Terra. A partir d’aquí, demostrar «humanitat» ja no significa simplement 

respectar els altres éssers humans, sinó qualsevol ésser vivent, segons el seu grau de 

sensibilitat i de consciència. La vida s’ha manifestat a la Terra a través d’una rica diversitat. Ja 

que avui l’ésser humà és l’espècie més conscient i més poderosa, tant de bo que faci servir les 

seves forces no pas per explotar i destruir aquestes formes de vida, sinó per protegir-les i fer-los 

servei. Trobo que és la nostra vocació més bonica: ser protectors i servidors del món.” 
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"No estic en contra de fet de menjar de carn, l'home, per definició és omnívor, això no és pas 

immoral. El que és immoral, és la ramaderia industrial intensiva, i les pràctiques ramaderes de 

molt dubtosa ètica, poca moral i cap consciència." Frédéric Lenoir  
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Per demanar entrevistes amb Frédéric Lenoir: 

 

Edicions Sidillà: 

Chordà Comunicació, neus@neuschorda.com, mòbil 630043672 

 

Ariel: 

Laura Gamundí, lgamundi@planeta.es, telèfon 93 492 89 47 

Eva Orúe, info@ingeniodecomunicacion.com, mòbil 629 28 09 54  
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