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L’UTILITARISME 

 

Aquesta filosofia sorgeix al segle XIX, en una època de canvis 

profunds en la societat que estan en l’origen de la societat actual. 

Stuart Mill va ser un filòsof, polític i economista anglès. 

L’utilitarisme se n’adona del fet que allò que dóna plaer té una 

utilitat, i que els éssers humans busquem plaer en tot el que fem. 

Ara bé, les accions seran bones quan generin plaer a la major 

quantitat de gent. (*Recordeu l’exemple d’estudiar llatí o filosofia) 

UNA FRASE PER PENSAR: “Prefereixo ser un Sòcrates insatisfet 

que no pas un porc satisfet”. Això significa que no tots els 

plaers són desitjables, ni individualment ni col·lectivament: ell 

prefereix ser una persona íntegra que no arriba a obtenir plaer 

(Sòcrates insatisfet), més que no pas una persona que fa 

qualsevol cosa per obtenir plaer (“porc satisfet”). (I vosaltres?) 

En el càlcul dels plaers no hem de tenir en compte la perspectiva de 

l’individu, sinó el de la col·lectivitat, perquè cal buscar el bé comú. A 

més a més, també cal tenir en compte la qualitat del plaer des d’un 

punt de vista moral: no tot plaer és acceptable com a tal, segons Mill. 

Per saber quins plaers són el que ens procuren la felicitat, cal que 

siguem persones ben formades i lliures d’imposicions alienes.  

La llibertat és la nostra capacitat d’escollir quins són els plaers que 

tenen més valor per fer-nos créixer com a individus i com a col·lectiu. 

Cadascú/una de nosaltres busca la felicitat: és la fi que perseguim 

amb les nostres accions. En això, Mill coincideix amb Aristòtil i amb 

Epicur. Tanmateix, a diferència de l’hedonisme epicuri, Mill no cerca 

el plaer individual, sinó que busca el benestar col·lectiu.  

El que és veritablement útil per a l’ésser humà per aconseguir la seva 

felicitat, és que la societat millori. Això li reportarà més beneficis. Per 

aquest motiu, tot i que segons Mill les persones som egoistes, ens 

podem tornar solidaris per tal d’aconseguir més felicitat. 

Per a Mill, la virtut és el mitjà pel qual l’ésser humà es perfecciona i 

pot aconseguir la felicitat. La filosofia de Mill és, sobretot, pràctica. I 

té rellevància a nivell ètic i polític. 


