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La doctrina que dóna com a fonament de la moralitat la 
utilitat o el principi del més gran benestar afirma que les 
accions són bones o dolentes en la mesura que tendeixen 
a incrementar el benestar, o a produir el contrari del 
benestar. Per benestar s’entén el plaer i l’absència de 
dolor; per malestar, el dolor i la privació de plaer. 

JS Mill; L’utilitarisme, II 
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1. Biografia 

Va néixer a Londres al 1806 fill de pares escocesos.  

Te una educació estricte per part del seu pare, James Mill,  i va 
mostrar des de la infantesa ser una persona molt intel·ligent (sabia 
grec als 5 anys i als 9 àlgebra, llatí i francès) 

Això provocà que deixes de banda les emocions, el que el va fer 
entrar en crisi als 20 anys. Rebutjarà aquesta formació introduint en la 
seva teoria la democràcia, el respecte, la igualtat, diversitat,... 

Treballà per la Companyia de les Índies Orientals Britànica, però fou 
també Membre del Parlament pel partit liberal. 
Al 1851 es casà amb Harriet Taylor desprès de 21 anys d’amistat. 
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2. Obres 

- Sistema de lògica demostrativa i inductiva (1843) 

- Principis d’economia política (1848) 

- Sobre la llibertat (1859) 

- L’utilitarisme (1861) 

- De la servitud de les dones (1869) 

- Autobiografia (1873) 
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- Epicur: Concepció sobre la felicitat com a plaer (hedonisme). La 
veritable felicitat s’assoleix duent una vida tranquil·la i serena, evitant 
el dolor, gaudint del plaer i del benestar, sense caure en cap desig 
material o sensorial que ens causi neguit ni malestar 

- Jeremy Bentham: Principi d’utilitat; una acció és bona si afavoreix 
l’increment de la felicitat, dolenta si contribueix a la seva disminució. 
plaer es Felicitat i dolor infelicitat. 
Aquest autor també defensa conceptes com las llibertats (personal, 
d’expressió, igualtat legal entre homes i dones, abolició de 
l’esclavitud, negació dels càstigs físics, crítica a la pena capital, 
afirmació de la llibertat econòmica i del lliure comerç, la llibertat 
religiosa i separació entre Església i Estat). 

- Socialistes utòpics francesos. Aquesta influència ve donada en gran 
mesura degut a la col·laboració amb Harriet Taylor.  

3. Autor i els filòsofs anteriors 
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Context. Antecedents directes. 

L’últim terç del segle XVIII és un temps revolucionari política i 
econòmicament: 

Revolució Francesa (final antic règim: Monarquia, noblesa i clergat) 
Revolució industrial (situació social i avenços tecnològics) 
Nova divisió social (burgesia i proletariat) 

Davant d’això apareixen noves propostes sobre l’organització social i 
política degut a aquests canvis econòmics, tecnològics, polítics, 
socials, culturals i maneres de viure. 

8	


La industrialització ha estat considerada com el canvi més destacat 
de la humanitat d’ençà el neolític. 

Antagonisme entre burgesia i proletariat. 
Burgesia a favor del liberalisme: econòmic i polític. 

Política: Anul·la la divisió antic règim, llibertats polítiques de la burgesia, 
llibertat individual. 

Economia: Interès individual com a motor, obtenció del màxim 
benefici personal, llibertat per l’activitat empresarial, dret a la 
propietat privada, limitació de la intervenció de l’Estat a mantenir 
ordre social (laisser faire, laisser passer), llei de la oferta i la demanda. 

Tot home, sempre que no violi les lleis de la justícia, ha de ser perfectament lliure per triar el 
mitjà que li sembli millor per aconseguir l’ideal de vida que vol i els seus interessos. 

Adam Smith 
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Adam Smith (1723-1790), nega que l’agricultura i els metalls 
preciosos siguin el fonament de la riquesa. Els estats són rics en 
funció dels productes i les mercaderies. Lliurecanvisme (mercat 
lliure), no al proteccionisme de l’Estat. 
La suma d’interessos individuals dona l’interés general, adaptació 
per la llei de la oferta i la demanda. 
 T. Robert Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823) i John 
Stuart Mill són continuadors de l’economia clàssica d’Adams Smith, 
però ja no accepten que l’economia estigui sustentada per un 
ordre natural que fa coincidir providencialment l’interès privat i el 
públic. 

 Al contrari, insisteixen en els desajustos econòmics. Malthus, per 
exemple, indica el desequilibri inevitable entre el creixement de la 
població (progressió geomètrica) i els dels mitjans de subsistència 
(progressió aritmètica), que tan sols es podria resoldre amb una 

abstenció moral. 
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D’aquesta manera, la nova política es converteix en positivista, en la 
mesura que propugna l’estudi dels fets econòmics i les seves lleis, i la 
intervenció en aquests, també per mitjà de fets econòmics. 

Els principis d’economia política i tributació (1817), de Ricardo, és 
l’obra fonamental de l’escola. Les anàlisis de Ricardo, contra les quals 
va apuntar la crítica de Marx, es refereixen als conceptes de treball, 
capital, salari, benefici, renda de la terra, etc., i giren al voltant d’una 
preposició fonamental 

Només el coneixement de les lleis dels fenòmens, el resultat constant del qual és el de         fer-
nos-els preveure, pot, evidentment, conduir-nos en la vida activa i modificar-los en el nostre 
profit. 

 Comte. Curs de filosofia positiva, I 
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 Afirmo que la capacitat de creixement de la població és infinitament superior a 
la capacitat de la terra de produir aliments per a l’home. Si la població, no 
troba obstacles, augmenta en progressió geomètrica, els aliments tan sols 
augmenten en progressió aritmètica. N’hi ha prou a posseir les nocions més 
elementals de nombres per a poder apreciar la immensa diferència a favor de 
la primera de les forces. No veig manera per la qual l’home pugui eludir el pes 
d’aquesta llei, que comprèn tota la natura animada i penetra. Cap pretesa 
igualtat, cap reglamentació agrària, per molt fàcil que sigui, podrà eliminar, 
durant un segle tan sols, la pressió d’aquesta llei, que apareix doncs, com a 
decididament oposada a la possible existència d’una societat els membres de 
la qual puguin tenir tots una vida de repòs, felicitat i relativa folgança i no 
senten ansietat davant la dificultat de provenir-se dels mitjans de subsistència 
que necessiten ell i les seves famílies. 

Malthus. Primer Assaig sobre la població 
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Amb aquest rerefons de la problemàtica econòmica i social, 
l’utilitarisme de Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836) 
i el seu fill John Stuart Mill és un positivisme moral. És a dir, un intent 
de convertir la moral en una ciència positiva (basada en fets i lleis) 
que permeti la transformació social i la felicitat col·lectiva. 

Per Bentham, l’únic fet en què es pot basar la moral és el plaer i el 
dolor. Tan sols aquests són una cosa real, i tan sols es pot considerar 
bo i obligatori allò que condueix al màxim plaer o felicitat del 
màxim nom de persones possibles. Aquesta és la fórmula essencial 
de la moral de la utilitat (o felicitat). A partir d’aquí, Bentham 
confiava convertir la moral en una ciència exacta. 

En la mateixa línia es troba la moral de James i John Stuart Mill. En 
tots tres respira un desig sincer de reforma social, que explica els 
contactes de l’últim amb el socialista Saint-Simon i amb Comte. 
Stuart Mill, a més, és notable pels seus estudis de lògica (la 
inducció), economia (Principis d’economia política, 1848), política 
(Sobre la llibertat, 1859) i religió. 

4. L’utilitarisme 
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L'utilitarisme és una ètica teleològica, val a dir, una ètica que 
considera que la finalitat de l’acció humana està vinculada a la 
realització d’accions útils. 

 Podríem definir l'utilitarisme com l'ètica que afirma què és bo 
allò que ens útil per a ser feliços. 

 En aquest sentit és una variant del conseqüencialisme. Hem de 
mesurar els nostres actes per les conseqüències (útils o inútils) en vistes 
a la felicitat que provoquen en nosaltres i, sobretot, en la societat. 

 Va inspirar l'Estat del Benestar (Welfare State) que es va imposar 
als Estats Units en la dècada del 1930 i a Europa Occidental després 
del 1945. 

L'ètica, en general, pot ser definida com l'art de dirigir les accions dels homes a la producció de la més 
gran quantitat possible de felicitat per a la part d'aquells, els interessos dels quals estan a la vista [és a 
dir, per als membres de la societat que hi tenen interessos] En altes paraules: l'ètica utilitarista és una 
ètica pública, adreçada a la felicitat a través de la utilitat. Hem de fer-nos feliços com a subjectes, 
fent allò que sigui útil i no guiant-nos per consideracions alienes (deures que ningú no sap d'on surten, 
educació per a la submissió...).  

Jeremy Bentham  
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 L'utilitarisme defensa que es pot arribar a un ordre moral a través 
dels desigs, diversos i contradictoris, dels individus, si s’assumeix la 
pràctica com a criteri d’avaluació de la realitat. En aquest sentit és 
una filosofia objectivista.  
Ordenar, educar i avaluar la realitat a partir de la praxi es fa possible, 
bàsicament, perquè s’evita qualsevol element de subjectivitat 
extrema en la praxi humana.  

 Els individus valen pel que fan i no pel que representen. O com 
dirà Bentham: cadascú val per u i només per u. En aquest sentit és una 
teoria radicalment democràtica que posa les semblances -i l’opinió 
comú- per sobre de tota consideració qualitativa.  
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5. Característiques de l’ètica utilitarista 

L'utilitarisme implica una teoria del coneixement, una sociologia i 
una ètica, sovint difícilment destriables. El denominador comú és la 
idea que hem de ser feliços fent el que és útil. Tècnicament podem 
parlar d'una ètica amb quatre característiques: 

1.- Teleològica: és a dir, creu que les accions humanes prenen sentit per la seva 
finalitat: "ser feliç".  

 La utilitat, per ella mateixa, no és cap finalitat sinó un instrument o una 
eina. L'útil és instrumental: és bo perquè ens fa feliços.  

 2.- Conseqüèncialista: Considera que el bé ha de ser avaluat per les 
seves conseqüències. Sabem que l'útil és bo perquè podem avaluar les 
conseqüències d’haver fet aquesta tria. És important indicar que no totes les 
variant de l'utilitarisme són hedonistes. 
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3.- Prudencial: la primera condició per a assolir la felicitat i el primer criteri d'utilitat és 
la prudència. Allò útil sempre tindrà alguna relació amb la societat en què es pretén 
ser feliç. D'aquí que algun cop l'utilitarisme sigui considerat relativista. 

4.- Agregativa: Els utilitaristes creuen que es pot fer alguna mena de càlcul o de suma 
de plaers o de felicitat. 

Bernard Williams -no gens sospitós de simpaties utilitaristes- diu en la 
seva Introdución a la ética (pp.95-110), que l'utilitarisme, com a 
escola de pensament ètic, té quatre característiques:  
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- És una ètica no transcendental; en el sentit que no necessita un bé suprem, un déu 
o un a priori que la fonamenti. La felicitat és útil per si mateixa. 

- El seu bé bàsic -la felicitat- sembla mínimament problemàtic. En aquest sentit és una 
moralitat "de compromís mínim": l'única condició per tal d'estar al món moral és la 
voluntat explícita de prendre en consideració tant els meus desigs com els desigs 
que manifesten explícitament els altres. 

- Considera que els afers morals poden, en principi, decidir-se per un càlcul empíric 
de conseqüències. En la mesura que el pensament moral es fa empíric, esdevé un 
problema de gestió i, per tant, de ciència social. 

- Proporciona una moneda de canvi en el pensament moral: els diferents interessos 
de les diferents parts i les diverses menes de demandes que es fan, poden ser en 
principi "traduïdes" o "convertides" a la mateixa moneda: en termes de felicitat. En 
altres paraules, quan sentim demandes ètico-morals, podem preguntar-nos: quina 
dóna més felicitat per al més gran nombre? -i actuar en conseqüència. En definitiva, 
l'utilitarisme fa un càlcul d'eficiència en els plaers. 
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L'utilitarisme és una ètica constructivista: considera que la felicitat 
humana es pot construir refundant l'ètica no sobre sentiments, o 
sobre hipòtesis teològiques, sinó sobre principis racionals, 
empíricament avaluats i contrastats i, en definitiva, útils. 

Podríem substituir la paraula "plaer" per "benestar" i tindríem una 
ètica seguida, fins i tot sense saber-ho, per la immensa majoria dels 
individus. 

Però la crítica central que se li ha fet, és que constitueix un 
reduccionisme. Només és bo allò que és útil i res més.  

Allò que des d'un punt de vista ètic considerem bo no és considerat pels utilitaristes com a 
tal, sinó en el cas que, com a conseqüència de la seva pràctica, augmenti el benestar 
comú.     

Aranguren a Propuestas morales (p. 50 i ss.) 
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6. Els utilitarismes 

Utilitarisme de l'acte i utilitarisme de la regla.  

 Si entenem per utilitarisme l'afirmació del criteri del bé amb el 
criteri de la utilitat, podem preguntar-nos quin és l'estatut que 
correspon a la "utilitat".  

 En altres paraules: ¿és útil un acte o és, potser, més útil una 
regla? S'acostuma a distingir entre dues menes, finalment força 
coincidents, d'utilitarismes: 

 1.- L'utilitarisme dels actes és un càlcul de profit en què ens 
plantegem davant de cada cas o en cada circumstància quin és el 
capteniment que maximitza el nostre plaer o la nostra felicitat, sense 
necessitat de seguir normes a priori. Cada acció té unes 
conseqüències i són elles les que ens permeten judicar el seu valor. 
L'utilitarisme dels actes és més propi de l'obra de Bentham.  
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 2.- L'utilitarisme de les regles és un intent d'universalitzar criteris - i, 
bàsicament, la norma utilitarista del "màxim plaer per al màxim 
nombre". 

 El bé o el mal no poden ser jutjats des de la perspectiva d’una 
acció concreta, sinó des de les conseqüències més globals d’una 
regla que ha de valer universalment. La norma depèn de la 
utilitat, però també crea utilitat. 

 Així, per exemple, en l’ètica dels drets dels animals 
promocionada per Peter Singer. S’origina en l'obra de John Stuart 
Mill i no han faltat autors que descriuen l'imperatiu categòric 
kantià en termes d'utilitarisme de la regla.  

John Stuart Mill (1806-1873) 
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Un exemple senzill de la diferència entre una i altra variants de 
l'utilitarisme el trobem en el retret de John Stuart Mill contra el seu 
pare a propòsit del vot femení. James Mill considerava que el vot 
de les dones no era un fet rellevant perquè, de fet, elles tendirien a 
votar com els seus marits i, en conseqüència només augmentaria 
pla paperassa electoral, es complicarien les campanyes i no 
canviaria el resultat. Donar vot a les dones era, doncs, un acte 
que no augmentava la felicitat de ningú. En canvi, John Stuart Mill 
respongué que, fins i tot si aquest raonament era correcte, es 
passava per alt la dignitat de la dona com a ésser humà i, per 
tant, es conculcava una regla imprescindible per a ser feliç. 

Alcoberro 
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7. La moralitat a Mill 

El pensament de Mill s’arrela en la tradició de l’empirisme 
anglesos i en concret, reformula l’utilitarisme de Bentham i del seu 
pare. 

Mill posa l’èmfasi en la noció de bé comú i l’identifica amb 
l’obtenció efectiva d’aquella suma més alta possible de 
satisfacció i de felicitat per al major nombre de persones. 
Mill estableix una jerarquia de plaers que situa les satisfaccions 
intel·lectuals, l’altruisme i els plaers emocionals per damunt dels 
més vulgars i sensorials. 

L’ideal utilitarista és el benestar general i no el personal; no és el 
màxim benestar de l’agent mateix, sinó la suma més gran de 
benestar total. 

La felicitat només es dona en un context de felicitat general. 
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És totalment injust que el producte del treball es distribueixi com veiem actualment, 
gairebé en relació inversa al treball realitzat: les parts més grans a aquells que mai 
han treballat, les següents a aquells el treball dels quals és quasi normal, i així en 
escala descendent, amb remuneracions que cada cop són menors a mesura que el 
treball és més dur i desagradable, fins que el treball corporal més cansat i esgotador 
no pot proporcionar la certitud que permetrà guanyar ni tan sols el necessari per 
sobreviure. 

J.S. Mill. Principis d’Economia política, II, 1,3 
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La felicitat implica, com a primera condició, la dignitat o autorespecte 
(selfrespect). La part més valuosa de la felicitat és, precisament, el 
sentit de la pròpia dignitat. 

 En aquest sentit és bàsica la distinció que va proposar Mill entre 
"felicitat" i "contentament".  

 1.- La felicitat suposa un gaudi solidari. Només és pot arribar a ser 
plenament feliç quan es viu voltat de gent que també n'és. Cap home 
no és una illa; per dir-ho amb el vers de John Donne. 

 2.- El contentament és el gaudi purament personal; és "no 
moral". Consisteix en el pur "estar bé" que no és encara "viure bé"; 
pertany a individus que no han assolit encara l'autonomia moral. 

 En definitiva, es pot estar content en la dissort, però no ser feliç. 

Mill adopta com a propis el principi d’utilitat i l’equiparació de la 
felicitat amb el plaer.  
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Per a Mill, la fonamentació de l'utilitarisme és la dignitat humana. És coneguda la 
frase que a L'utilitarisme dedica a aquesta qüestió: És millor ser un humà insatisfet 
que un porc satisfet; millor ser un Sòcrates insatisfet que un neci satisfet. Només 
pot ser útil allò que ens resulti autèntic i no falsejat. 

 Per tal que els humans siguem feliços és imprescindible que hi hagi:  

1.- Autodesenvolupament: és a dir, "capacitat de créixer", capacitat de conèixer 
i, per tant, de modificar les nostres opinions. 

2.- Individualitat: si la pressió de la societat (i especialment de la classe mitjana) 
sobre els individus és molt forta, ens trobem davant una coacció i, per tant, no hi 
pot haver llibertat.  

 Aquests dos elements formen la dignitat humana, sense la qual no hi pot 
haver felicitat. Un món d’éssers passius i satisfets en la seva obediència no pot ser 
un món feliç perquè, per a Mill, la felicitat és una funció de la diversitat.  
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Tothom de fet desitja la felicitat. Per què la felicitat general és desitjable? No se’n 
pot donar cap raó, llevat d’aquesta: cada persona desitja la seva pròpia felicitat, 
en la mesura en què creu que la pot assolir. (...) La felicitat de cada persona és un 
bé per a aquesta persona, i la felicitat general és, doncs, un bé per a totes les 
persones considerades en conjunt. És per això que la felicitat fa valer el seu dret a 
ser considerada com un dels fins de la conducta i, en conseqüència, com un dels 
criteris de la moralitat. 

J.S. Mill. L’Utilitarisme, IV, 1 

La felicitat general és un fet que tothom desitja i d’aquí es desprèn 
que la felicitat general és desitjable. (Crítica a partir de la fal·làcia 
naturalista). 
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Mill considera inacceptable l’embrutiment humà derivat de l’industrialisme i de 
l’economia capitalista. 

Condicions de vida del proletariat, artesanat en crisi, agricultors empobrits... 

Mill vol apaivagar la desigualtat mitjançant la intervenció de l’Estat fent que limiti 
per llei la jornada de treball, prohibeixi el treball infantil, promogui la salut i 
l’educació... 

Tot i això no qüestiona radicalment el capitalisme. 
El bé comú imposa una legislació més humanitzadora. 

Mill és l’autor d’una nova formulació de l’economia política liberal que defensa 
la distribució més justa de la riquesa, separant-se del liberalisme de Ricardo i 
apropant-se al socialisme. 

Es rebutja el naturalisme econòmic: que les lleis del mercat siguin naturals. 

Propostes: limitar del dret a l’herència, polemitza sobre la propietat privada, vol 
garantir l’educació i la formació cultural com a garantia de llibertat, ... 
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Dels treballadors, si més no en els països més avançats d’Europa, es pot dir amb 
tota seguretat que no tornaran a sotmetre al sistema patriarcal o paternalista del 
govern. La qüestió va quedar decidida quan se’ls va ensenyar a llegir i se’ls 
permeté tenir accés als diaris i als panflets polítics. Les classes treballadores han 
pres els seus interessos en les seves pròpies mans i estan demostrant constantment 
que, al seu entendre, els interessos dels seus empleadors no són idèntics als seus, 
sinó que s’hi oposen. 

J.S. Mill. Principis d’economia política, IV, 7, 1 

Ara es reconeix, no sense haver mantingut una llarga lluita, que el bon preu i 
bona qualitat dels productes queden més eficaçment assegurats deixant 
productors i venedors completament lliures, sense altra limitació que la d’una 
llibertat igual per part dels compradors per proveir-se on vulguin. Aquesta és la 
doctrina dita del lliure canvi, que és recolza en fonaments distints, tot i que 
igualment sòlids, que el principi de la llibertat individual proclamat en aquest 
assaig. Les restriccions al comerç o a la producció per a fins comercials 
constitueixen vertaderes coaccions, i tota coacció, en tant que coacció, és un 
mal. 

J.S. Mill. Sobre la llibertat, V 
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8. Concepció política i moral 

Per Mill cal examinar els límits del poder que pot exercir legítimament 
la societat sobre l’individu. 

La seva política conté una relació de les llibertat polítiques que encara 
avui és punt de referència. 

La política i la moral de Mill estan basades en les llibertat individuals. 
Defensa la democràcia pel seu valor educatiu. Es declara defensor de 
les minories. 

Sempre te una actitud dialogant i reflexiva fins i tot radical per la 
època: llibertat de pensament i d’expressió, la independència 
d’Irlanda, el dret a vaga, la llibertat religiosa, els drets de les minories, 
el respecte per les opcions sexuals, els drets de la dona casada, el dret 
a divorci, el sufragi femení ... 

Aposta per un positivisme menys fort que el de Comte. Ambdós 
s’oposen a l’egoisme particular. 

29	


30	


Mill estableix una jerarquia de plaers que situa les satisfaccions 
intel·lectuals, l’altruisme i els aspectes comunitaris, i els plaers 
emocionals i morals per damunt dels més vulgars i sensorials. 
No es defensa una concepció simplista dels plaers, sinó que ens 
proposa una reforma social profunda. 

El reformisme social de Mill va més enllà de la persecució egoista dels 
bens econòmics, assenyalant l’educació i la formació cultural sòlida 
com la garantia de la llibertat que proporciona felicitat. Educar per la 
llibertat i que l’Estat es recolzi en el consens i la persuasió, no en la por i 
la força. 
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Es posa èmfasi en el concepte de bé comú: suma més alta possible de 
satisfacció i de felicitat per el nombre més gran possible de persones. 
L’Estat ha de fer un càlcul utilitarista que maximitzi aquesta satisfacció i 
felicitat i minimitzi el dolor i el malestar social. 
Sempre estarà per davant la felicitat del col·lectiu respecte a la del 
individu. 

Apareix el concepte de consciència moral, que ens obliga a actuar 
en bé del col·lectiu. De no fer-ho així apareix la mala consciència. 
Aquesta consciència forma part de la naturalesa humana i es 
relaciona amb el desig de viure en societat, i amb l’afectivitat i 
simpatia emocionals. 

Apareix també la importància de l’educació per mostrar el camí cap 
a aquest bé comú, i afavorir les tendències que d’altra banda són 
humanes. 

32	


A On Liberty Mill insisteix en el concepte de llibertat: la llibertat és 
l'espai de la pròpia individualitat (privacity), expressament 
reivindicada. 

Podríem considerar la llibertat com l'esfera de la nostra existència que 
abasta les accions que no repercuteixen nocivament sobre d'altri. 

Ara bé, fins i tot per tal que hi hagi una llibertat "privada" (negativa), 
cal que es donin una sèrie de condicions socials i específicament un 
règim de llibertats públiques (de pensament, d'associació, de 
premsa...).  

La llibertat social o civil és la certesa que la societat i l'estat 
respectaran el llindar entre esfera pública i esfera privada.  

9. La llibertat 

33	


La llibertat és per a Mill també el dret a tenir intimitat. 

Com a liberal, Mill considera que l'home és -alhora- un ésser 
"extern" (interessat en els afers públics) i "intern" (amo de si mateix). En 
paraules de Berlin a Cuatro ensayos para la libertad, la llibertat és la 
capacitat per tal de poder desenvolupar: un caràcter viu, espontani, 
multilateral, sense temors, lliure i tanmateix racional i dirigit per un 
mateix. 

En definitiva, John Stuart Mill, que coneixia prou bé l'utilitarisme primitiu 
del seu pare i de Bentham, va voler salvar sempre l'aspecte creador 
de la personalitat i el dret a la diferència. 

Pel que fa a ell [l'home] la seva independència és, de dret, absoluta. 
Sobre ell mateix, sobre el seu cos i el seu esperit, l'individu és sobirà. 
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Per tant, la llibertat humana (de consciència, d'expressió, 
d'associació...) és integral i incondicional; cap estat no pot ni limitar-la 
ni posar-li cap trava legítima. 

Tampoc l'opinió pública -ni la majoria- no pot impedir la lliure iniciativa 
individual. Això no significa que la llibertat no tingui límits, sinó que la 
societat no té res a dir sobre les decisions particulars dels individus 
mentre no afectin a la vida dels altres ciutadans. 

És útil allò que ajuda a créixer i a desenvolupar l'home com a creador 
de diversitat: no el que el converteix en una maquineta de sumar i 
restar plaers.  

Mill concep l'home com un ésser que cerca finalitats i, sobretot, 
ressalta la importància de la voluntat com a motor de la pròpia 
autotransformació.  

35	


En aquest sentit l'utilitarisme de Mill és clarament social, no tan sols 
perquè vol posar en la mesura del possible, la felicitat o interès de 
cada individu en harmonia amb l'interès de la societat, sinó també 
perquè com més felicitat col·lectiva hi hagi, també hi haurà més 
felicitat individual. 

El seu objectiu principal és el canvi progressiu de la societat a través 
de l’acció d’individus lliures.. Si jo puc canviar com a humà, llavors tota 
la societat, la suma dels humans, també ho pot fer. 

D'aquesta manera Mill defensa una "semiautonomia" de l'individu que 
bascula entre la determinació de les circumstàncies externes i la seva 
pròpia capacitat d'autodefinició de finalitats. 

36	


10. Crítiques a l’utilitarisme 

L'utilitarisme ha estat una filosofia política molt discutida i ha 
predominat en l'àmbit nord-americà, com a mínim fins l'eclosió de 
Rawls i la posterior polèmica amb el comunitarisme i el llibertarisme. 

Les crítiques han estat abundoses: es tracta -cal no oblidar-ho- d'una 
"ètica de mínims"; i sempre resultarà difícil (per no dir impossible) 
establir quin sigui el "mínim" de llibertat o de dignitat assumible -a no ser 
que sigui "tota la dignitat" (per l'estil comunitarista) o "tota la 
llibertat" (llibertarisme).  

· Pel que fa al tema del càlcul utilitarista dels plaers: hi ha criteris que 
són qualitatius en ells mateixos i que mai no podran reduir-se a 
quantificació (per exemple els de caire estètic). Són criteris que 
ofereixen una mena de plaer que, sovint, només està a l'abast d'un 
petit grup (els happy few) però que dignifiquen globalment un grup. 
Les raons per conservar un barri antic i no fer-hi gratacels, són 
d'aquesta mena.  
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· Com a ampliació de l'argument anterior podríem recordar que els 
tipus de felicitat no són comparables ni compatibles. No hi ha cap raó 
per suposar que el em produeix plaer a mi (escoltar música de 
Rameau) en produeixi també a la meva filla (que prefereix Culture 
Club) o al meu fill (que està a favor de Bola de Drac). Es fa difícil 
decidir així que cal fer a casa si s'aplica la màxima del màxim bé per 
al màxim nombre.  

· Qualsevol càlcul de plaers és una hipòtesi de futur. No hi ha cap raó 
per suposar que el que jo calculo avui que demà em produirà plaer, 
realment me'l produeixi. Les conseqüències futures (plaents o no) d'un 
acte només poden ser imaginades. És sempre un càlcul d'incertesa, 
que es fa amb informacions parcials i, per tant, amb resultats 
possiblement poc fiables.  

38	


· Es planteja també el problema del que succeeix quan el que és útil 
no és just. Per exemple: pot ser útil matar un innocent per apaivagar 
una massa, o matar algú que està en bona salut per salvar set malalts? 
(al cap i a la fi, seria el màxim bé per al màxim nombre?). Aquest 
problema es pot resoldre des de l'utilitarisme de la regla; però sempre 
hi ha la dificultat que si infringir la regla és més útil que respectar-la, 
llavors seria irracional no fer-ho. 

· També ha estat acusat de caure en "fal·làcia naturalista". Moore, als 
Principia ethica, va insistir molt en aquest punt: Mill hauria confós "ser 
desitjat" (que és un fet) amb "ser desitjable" (que és un valor). Ferrater 
Mora, i amb ell la tradició fenomenològica, ha sortit, però, en contra 
de la teoria de la "fal·làcia naturalista": de fet, una felicitat "desitjable", 
no és més que la felicitat "desitjada" pels individus.  

39	


· Però la crítica més important és, com ja indicàvem, la que fa 
referència a l'ètica de mínims. Un utilitarista seria partidari del mal 
menor si és útil per evitar un acte pitjor. Així, però, es degrada la 
moralitat, produint cada cop uns mínims més mínims en nom del 
consens moral. Això ha estat lamentat per la tradició aristotèlica 
("ètiques de la primera persona") que consideren que la moralitat s'ha 
d'adreçar a l'excel·lència i no als mínims. D'altra banda, com ja 
esmentàvem, el "mínim" de la dignitat humana és un concepte més 
que problemàtic. 

L'utilitarisme ha hagut de fer front a la crítica de la teoria de la justícia 
de Rawls i a la dels comunitaristes (MacIntyre, Sandel, Taylor, Walzer...) 
que el consideren una teoria instrumentalista. Com que per a un 
utilitarista no hi ha res "bo per si mateix", no pot fonamentar la vida 
col·lectiva. A més, els utilitaristes ho refereixen tot a la justícia, sense 
adonar-se (diuen els comunitaristes) que la justícia és, només, una virtut 
reparadora necessària només quan fan fallida les virtuts que 
fonamenten la vida en comú.  



15/4/10	


14	


40	


Resum: 

L’utilitarisme equipara el plaer, l’absència de dolor, la satisfacció i la 
felicitat amb allò útil i proposa que la societat i l’Estat s’han de regir 
pel principi de la màxima felicitat per al major nombre de gent. 

La seva base filosòfica parteix d’Epicur i és incompatible amb 
l’acceptació pessimista de les dures condicions de vida del 
proletariat. 

L’utilitarisme es una concepció político-moral i un programa de 
reformisme economico-social. 
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