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Època 

1ª meitat del segle XIX, canvis 

vinculats a la revolució industrial, 

creixen les desigualtats socials. 

2ª meitat del segle XIX, pertany a 

l’aristocràcia alemanya, formació 

clàssica (interès: tragèdia grega). 

Referents 

filosòfics 

Sistematitza els principis de 

l’utilitarisme, que havia estat fundat 

per Jeremy Bentham. 

Forma part dels “filòsofs de la sospita”, 

juntament amb Karl Marx i Sigmund 

Freud. Relació amb la proposta de 

Wagner i filosofia d’A. Schopenhauer. 

Filosofia 

Utilitarisme. Visió pragmàtica. Vitalisme. Visió teòrica i crítica. 

Pensament relacionat amb la teoria 

econòmica i política, dirigida a 

millorar les condicions de vida de la 

població. És empirista: la lògica és la 

base de tota ciència. 

Pensament relacionat amb la crítica a la 

metafísica, la moral, la concepció del 

coneixement, de la història i de l’ésser 

humà. Crítica al positivisme (la veritat 

és relativa). 

Hedonisme social, és a dir, la cerca 

del plaer no és individual, sinó 

col·lectiva. Busca el bé comú. 

Nihilisme (nihil=negació, dir NO a). 

Proposa una filosofia “del martell”: 

destruir tot el que no ens permet 

superar-nos com a éssers humans. 

Concepte 

clau 

Utilitat: és el criteri que ha de regir la 

nostra conducta, orientada a 

l’obtenció del plaer, la felicitat. 

Vida: és el que té el màxim valor. Tot el 

que va en contra de la vida en la seva 

expressió més radical és “antinatural” i 

ens oprimeix.  

Moral 

És un reformador moral, dins dels 

paràmetres tradicionals de la 

moralitat. Moralitat regida pel 

“principi d’utilitat”: buscar la major 

felicitat per màxim nombre de gent. 

Crític radical de la moralitat tradicional, 

d’arrel judeocristiana. Fa una genealo-

gia de la moral: els dèbils han imposat 

els seus valors als forts. La nova moral 

ha d’estar més enllà del bé i del mal. 

Enfocament 

Col·lectivista. El més col·lectiu està 

per sobre del personal. Indirectament, 

beneficia més l’individu. 

Individualista: la llibertat de l’individu 

és indispensable per l’auto-superació. 

Übermensch: “més amunt d’allò humà”. 

Felicitat 

És l’obtenció de plaer. El plaer és 

desitjable, però no tots els plaers ho 

són. Exemple: “Prefereixo ser un 

Sòcrates insatisfet que no pas un porc 

satisfet”. No val tot per buscar plaer. 

És viure la vida en la seva plenitud i 

màxima expressió. Filosofia afirmativa: 

desitjar l“etern retorn” del mateix, 

perquè es tracta de viure com realment 

vols. “Déu ha mort”, no hi ha més enllà. 

Llibertat 

La nostra vida és una obra d’art, en la 

qual cada persona ha d’actuar tractant 

de deixar la pròpia empremta. Altru-

isme, solidaritat pel major benefici. 

Coincideix amb Mill. Però el subjecte és 

un creador inspirat i boig: emfasitza la 

tendència dionisíaca, que subverteix 

l’apol·línia. Voluntat de poder. 


