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John Stuart Mill

(1806 – 1873)

John Stuart Mill, nascut a Londres, rebé del seu pare una educació fèr-
ria i completa, així com l’interès per difondre l’utilitarisme. Esdevingut 
parlamentari, va defensar el dret de vot per a les dones (influït, en part, 
per l’escriptora i assagista, i més endavant, esposa, Harriet Hardy Tay-
lor), l’abolició de l’esclavitud (punt bàsic en la Guerra Civil dels EUA) 
i algunes reivindicacions irlandeses (Irlanda depenia llavors del Regne 
Unit). Mill és una referència bàsica en la filosofia política perquè orientà 
el liberalisme, que exalta al màxim el valor de la individualitat i la llibertat 
política i econòmica, cap a posicions de rebuig de la misèria generada 
durant la revolució industrial.

En l’obra Sobre la llibertat (1859), Mill examina la naturalesa i els límits 
del poder que la societat pot exercir legítimament sobre l’individu, i pre-
senta els grans trets del liberalisme. Així, la llibertat és l’absència gairebé 
completa d’obstacles i coercions a les iniciatives individuals; tothom és 
lliure de fer el que més li plagui, sempre que ningú altre no en surti perju-
dicat (tant és que les conseqüències d’una conducta siguin negatives per 
al seu protagonista; la societat només ha de garantir que tothom conegui 
prou bé allò que el pugui afectar). 

En l’obra Consideracions sobre el govern representatiu (1861) argumenta 
la necessitat de basar l’acció de govern en principis democràtics i d’es-

tablir un sistema electoral més equitatiu que 
reconegui els drets polítics de les dones. 
Però molt més important és L’utilitarisme 
(1861), Mill defensa el principi utilitarista 
que postula la màxima felicitat per al màxim 
de gent. Així, la felicitat com a objectiu últim 
de la moral és, si fa no fa, el resultat o el saldo 
positiu del plaer menys el dolor (per tant, les 
accions que incrementen el plaer són bones, 
mentre que les que causen dolor són dolen-
tes). Ara bé, Mill considera inferiors els pla-
ers sensibles i defensa la superioritat de les 
satisfaccions intel·lectuals en la mesura que 
s’identifiquen amb la forma més elevada de 
l’existència humana. En De la servitud de les 
dones (1869), aprofundeix en la defensa de la 
plena igualtat social i política entre homes i 
dones.
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John Stuart Mill

SOBRE LA LLIBERTAT
(1859)

Capítol IV: Dels límits de l’autoritat
de la societat sobre l’individu

[§ 1] Quin és doncs el límit just de la sobirania de l’individu 
sobre si mateix? On comença l’autoritat de la societat? Quin 
àmbit de la vida humana pertoca a la individualitat i quin a 
la societat? 

[§ 2] Els dos àmbits de la vida humana

Cadascú rebrà la seva justa part si disposa d’allò que l’afecta 
més particularment. A la individualitat li hauria de pertocar 
aquell àmbit de la vida en el qual l’individu és el principal 
interessat; a la societat, aquell àmbit que interessa sobretot 
la societat. 

[§ 3] Obligacions de l’individu envers la societat i 
defensa de la llibertat total de l’individu en allò que 
només a ell afecta

Per bé que la societat no es basi en un contracte i per bé que 
no es guanyi res inventant-ne un per tal de deduir-ne obli-
gacions socials, tots els qui reben la protecció de la socie-
tat li deuen una compensació pel benefici percebut, i el fet 
de viure en societat fa indispensable que cadascú es vegi en 
l’obligació d’observar una certa línia de conducta envers la 
resta. Aquesta conducta consisteix, primer de tot, a no per-
judicar els interessos dels altres o, millor dit, certs interessos 
que, ja sia per disposició legal o per consentiment tàcit, són 
considerats drets subjectius; i, segonament, en el fet que cada 
persona assumeixi la seva part (fixada segons un principi 
d’equitat) dels treballs i els sacrificis que necessiti la defensa 
de la societat o dels seus membres quan sigui objecte d’ofen-
ses i vexacions. La societat està plenament justificada per im-
posar aquestes condicions a tot preu a aquells que voldrien 
incomplir-les. Però la societat pot fer quelcom més. Els actes 

L’objectiu de l’obra és 
examinar on acaba la llibertat 
individual i on comença el 
poder de la societat. 

Cal distingir dos àmbits 
distints de la vida humana: 
l’individual i el social.

Mill refusa de pla la idea d’un 
pacte o contracte (que defi-
neixi la relació entre individu i 
societat, i els seus drets i deu-
res) proposada per Hobbes, 
Locke o Rousseau. Ara bé, per 
Mill viure en societat implica 
el doble deure de respectar els 
drets subjectius o personals de 
cadascú (drets corresponents a 
l’àmbit individual, reconeguts 
per llei o, simplement, supo-
sats o tàcits) i d’assumir la part 
que, amb equitat o justícia, li 
correspongui del cost de viure 
en societat. Això últim implica 
participar en els treballs i 
sacrificis necessaris per a la 
col·lectivitat i la seva defensa. 
La societat té dret a exigir el 
respecte d’aquests deures.
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d’un individu poden resultar nocius per als altres o fer cas 
omís de la deguda consideració que es mereix el seu benes-
tar, sense necessitat d’arribar a violar algun dels seus drets 
constituïts. En aquest cas, l’ofensor pot ser castigat justament 
per l’opinió, però no per la llei. Tan bon punt com un as-
pecte del comportament d’una persona afecta d’una manera 
perjudicial els interessos d’altres, la societat hi té jurisdicció 
i es pot discutir si la intervenció de la societat és favorable o 
desfavorable al benestar general. Però no treu cap a res plan-
tejar aquesta qüestió quan la conducta d’una persona afecta 
només els seus propis interessos, o no té necessitat d’afectar 
els interessos dels altres si no ho volen (partint del supòsit, 
és clar, que totes les persones afectades són majors d’edat 
i tenen un grau normal d’enteniment). En tots aquests casos 
mencionats, l’individu hauria de gaudir d’una perfecta lliber-
tat, tant legal com social, per acomplir l’acció que vulgui i 
atenir-se a les seves conseqüències.

[§ 4] L’educació ha d’incrementar les virtuts socials 
i les individuals

Seria una interpretació totalment errònia d’aquesta doctrina 
suposar que predica la indiferència egoista, que pretén que 
els éssers humans en la vida no tenen cap mena de relació 
en les seves conductes respectives i que no han de preocu-
par-se per la prosperitat o pel benestar dels altres, tret que 
els seus propis interessos no en siguin afectats. Per promou-
re el bé dels altres, en comptes d’una disminució de l’acció 
desinteressada, hi ha una necessitat d’un increment. Però la 
benevolència desinteressada pot trobar altres instruments 
que fuets i flagells, tant en un sentit literal com metafòric, per 
persuadir la gent del que és el seu bé. Sóc la darrera perso-
na a menysprear les virtuts de la pròpia estimació. Només 
són segones en importància, si és que ho són, a les socials. 
L’objecte de l’educació és el conreu de totes alhora. Però fins 
i tot l’educació obra tant per convicció i persuasió com per 
compulsió, i les virtuts de la pròpia estimació haurien de ser 
inculcades, precisament, quan el període de l’educació ja ha 
acabat, emprant la força de la persuasió. Els éssers humans 
es deuen ajut els uns als altres per tal de distingir el millor 
del pitjor, així com estímuls per escollir entre l’un i l’altre. 
S’haurien d’esperonar tothora a incrementar l’exercici de 
les seves facultats superiors, i a acréixer la direcció dels seus 
sentiments i fins cap a objectes i contemplacions assenyats 
en comptes de necis, elevats en comptes de degradants. Però 
no té cap mena de justificació que una persona, o una colla 

L’opinió o consideració 
negativa per part de la gent pot 
penalitzar una conducta indi-
vidual molesta. Ara bé, quan 
aquest comportament afecta 
d’una manera perjudicial els 
interessos d’altres, aleshores ja 
queda justificada la intervenció 
de la societat.

Mill defensa la més àmplia 
llibertat de l’individu per 
fer el que vulgui, tot i que 
l’individu n’hagi d’acceptar les 
conseqüències.

L’educació ha de tenir la 
funció benèvola o altruista de 
mostrar el bé, de persuadir 
o convèncer tot individu a 
exercitar les virtuts individuals 
i socials; bo i així, l’educació 
també pot actuar per compul-
sió o obligació.

Els éssers humans s’han d’aju-
dar mútuament a destriar allò 
que és bo d’allò altre que és 
dolent i a optar per allò bo. Per 
això, s’han d’animar els uns als 
altres —de manera desinteres-
sada— a usar les seves millors 
capacitats i orientar els seus 
sentiments i inclinacions vers 
objectius elevats i valuosos, 
i no pas necis o superficials i 
degradants.
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d’elles, diguin a una altra criatura humana dotada d’ús de raó 
que no pot fer amb la seva vida en benefici propi allò que més 
li convingui. Ella mateixa és la persona més interessada en el 
seu propi benestar; l’interès que qualsevol altra hi pot tenir, 
llevat d’alguns casos de fort lligam personal, és insignificant, 
comparat amb aquell que ella mateixa hi té. L’interès que la 
societat hi té, individualment (tret de la seva conducta quan 
concerneix els altres), és fragmentari i totalment indirecte; 
mentre que, respecte als seus propis sentiments i circumstàn-
cies, l’home o la dona més vulgars tenen mitjans de coneixe-
ment que superen incommensurablement els que pot posseir 
qualsevol altre. La ingerència de la societat amb la intenció 
de dirigir els seus judicis i propòsits en allò que només a ell 
o ella concerneix cal que es basi en presumpcions generals; a 
més a més, aquestes presumpcions poden ser falses i, encara 
que siguin certes, corren el risc de ser mal aplicades als casos 
individuals, per persones no millor familiaritzades amb les 
seves circumstàncies que les que les examinen simplement 
des de fora. Així, doncs, en aquest àmbit dels afers humans, 
la individualitat té el seu camp d’acció propi. En el compor-
tament mutu dels éssers humans, cal que s’observin en la ma-
joria dels casos les regles generals per tal que la gent sàpiga 
a què atenir-se, però, pel que fa als interessos de cadascú, la 
seva espontaneïtat individual té el dret a exercitar-se lliure-
ment. És possible que els altres ofereixin ajuda al seu judici, 
exhortacions per enfortir la seva voluntat, que fins i tot re-
presentin imposicions, però en tot cas ell té la darrera parau-
la. Tots els errors que pugui cometre contra els consells i els 
advertiments són plenament contrarestats pel mal de deixar 
que els altres li imposin allò que consideren el seu propi bé.

[§ 5] Valoració positiva o negativa que cadascú té dels altres

No vull dir amb això que els sentiments que una persona 
inspiri als altres no hagin d’estar afectats de cap manera per 
les seves qualitats o defectes personals. Això no és possible 
ni desitjable. Si una persona destaca en alguna de les quali-
tats que contribueixen al seu bé, això la fa digne d’admiració, 
ja que així s’acosta més a l’ideal de perfecció de la naturalesa 
humana. Si, en canvi, li falten aquestes qualitats, se’n seguirà 
un sentiment contrari a l’admiració. Hi ha un grau d’estu-
pidesa i un grau del que es pot anomenar (tot i que aquesta 
expressió és força objectable) la baixesa o la depravació del 
gust, els quals, encara que no puguin justificar que es perju-
diqui la persona que els manifesten, la fan tornar necessàri-
ament i justament un objecte d’aversió o, en casos extrems, 

Per al liberalisme tot individu 
dotat d’ús de raó és com-
pletament lliure de fer allò 
que més li plagui amb la seva 
vida privada sempre que no 
perjudiqui els altres. Ell és el 
principal protagonista de la 
seva vida i pertany als drets 
personals fer-ne el que vulgui; 
d’altra banda, per vulgar que 
algú pugui ser, sempre coneix 
més bé que ningú altre la seva 
situació i com se sent.  

És preferible una conducta 
errònia, però lliurement 
escollida, que no pas una de 
més encertada però imposada. 
Cal salvaguardar la llibertat 
de l’individu; els altres poden 
exhortar-lo o animar-lo i enco-
ratjar-lo per tal que tingui més 
fermesa de voluntat i li poden 
advertir de les conseqüències 
del seu comportament, però 
l’individu té l’última paraula. 
Mill veu pobre i asfixiant una 
societat d’individus uniformes.

Les qualitats personals causen 
bé l’admiració, bé el rebuig o 
l’aversió dels altres, segons si 
corresponen o no a un cert 
ideal humà d’individu crític, 
ponderat, assenyat, sensible i 
que cultiva la intel·ligència.
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Crític infatigable de les 
convencions socials i els tòpics 
habituals, Mill rebutja que 
una educació mal entesa o 
rebaixada més aviat a cortesia 
dificulti l’oferiment de bona 
fe —honest i altruista— de 
consells a aquells qui creiem 
que s’equivoquen.

La defensa de la pròpia indivi-
dualitat personal comporta el 
dret d’actuar segons la nostra 
opinió i d’evitar —sense fer-ne 
ostentació o discretament— la 
companyia d’aquells qui no 
ens plauen.

L’opinió desfavorable o mala 
fama que algú es pugui crear 
entre els altres no és ben bé 
una forma de càstig. La fama 
negativa és un inconveni-
ent o una penalitat, més o 
menys greu, que es pateix a 
conseqüència de la pròpia falta 
de seny, de la tossudesa, de la 
suficiència o manca de capa-
citat crítica, o de la persecució 
dels plaers més sensibles en 
comptes dels del sentiment i 
de la intel·ligència. De manera 
indirecta es remet aquí a un 
cert ideal de l’ésser humà, una 
certa espiritualitat laica.

fins i tot de menyspreu; és difícil que una persona tingui les 
qualitats contràries amb forta intensitat sense experimentar 
aquests sentiments. Malgrat que no faci mal a ningú, una per-
sona pot obrar talment que no tinguem més remei que jut-
jar-lo i veure’l com un boig o un ésser d’ordre inferior; com 
que és comprensible que s’estimi més evitar aquest judici 
i aquest sentiment, se li fa un servei prevenint-lo d’entrada 
sobre les desagradables conseqüències a què s’exposa. De 
fet, convindria que aquest bon servei fos fet més lliurament 
del que actualment permeten les nocions corrents d’educació 
i que una persona pogués honradament cridar l’atenció a una 
altra si creu que no obra bé, sense ser considerada per això 
grollera o presumptuosa. Igualment tenim dret, en diversos 
aspectes, a obrar segons la nostra opinió desfavorable d’al-
gú, no pas per oprimir la seva individualitat, sinó senzilla-
ment per exercir la nostra. No estem obligats, per exemple, 
a cercar la seva companyia; tenim el dret a evitar-la (però no 
pas a fer ostentació d’aquesta evitació), ja que tenim el dret 
a escollir la companyia que ens és més grata. Tenim el dret, 
que en alguns casos pot esdevenir el nostre deure, de preve-
nir els altres en contra seu, si creiem que el seu exemple o 
conversa pot tenir un efecte perniciós sobre aquells amb els 
quals s’ajunta. No tenim l’obligació d’utilitzar a favor seu els 
nostres bons oficis, llevat d’aquells casos en què procurem el 
seu millorament. D’aquestes diverses maneres una persona 
pot sofrir penalitats molt greus ocasionades pels altres per 
faltes que només l’afecten directament a ell mateix; però pa-
teix aquestes penalitats només en la mesura que són conse-
qüències naturals i, per dir-ho així, espontànies, de les faltes 
mateixes, no perquè li siguin infligides intencionadament per 
tal de castigar-lo. Una persona que demostra temeritat, obsti-
nació, suficiència —que no pot viure amb recursos moderats, 
que no pot abstenir-se de satisfaccions perjudicials, que per-
segueix els plaers carnals en detriment dels del sentiment o 
de l’intel·lecte—, ha d’esperar ser rebaixada en l’opinió dels 
altres i tenir una part menor dels seus sentiments favorables; 
d’això no té cap dret a queixar-se, llevat que hagi merescut el 
seu favor per una excel·lència especial en les seves relacions 
socials i hagi conquerit així un títol als seus bons oficis, que 
no es vegi afectat pels seus propis demèrits. 
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Afirmar que «els actes perjudi-
cials per als nostres semblants 
requereixen un tractament 
totalment diferent [...] i són 
dignes de reprovació moral» 
és una manera equivalent de 
sostenir que la llibertat de 
cadascú acaba on comença la 
dels altres.

A partir d’aquest petit recull 
de les tendències humanes 
que Mill considera negatives 
(la crueltat, la malícia i la 
malfiança, l’enveja...) es veu 
més clarament la idea de l’ésser 
humà que defensa Mill.

Mill ja de ben petit va dominar 
la llengua grega clàssica. Aquí 
usa el terme pleonexia per 
designar l’avarícia, la cobdícia 
o el desig d’acaparament.

Els deures de cadascú envers 
ell mateix no són socialment 
obligatoris; donar-ne comptes 
als altres tampoc no aporta 
cap benefici a la humanitat. 
Cadascú pot fer allò que 
vulgui, sempre que no afecti 
algú altre (excepte en aquelles 
circumstàncies en què el deure 
envers nosaltres és també un 
deure envers els altres, com 
ara la dependència dels fills 
respecte dels pares).

[§ 6] Reprovació moral dels actes perjudicials per als nostres 
semblants

El que tracto de sostenir és que els inconvenients que són es-
trictament inseparables del judici desfavorable dels altres són 
els únics als quals una persona hauria d’estar subjecta per 
aquella part de la seva conducta i del seu caràcter que afecta 
el seu propi bé, però que no concerneix els interessos dels 
altres en les seves relacions amb ell. Els actes perjudicials per 
als nostres semblants requereixen un tractament totalment 
diferent. La violació dels seus drets; l’acte d’ocasionar-los 
pèrdues o danys no justificats pels nostres drets; la falsedat 
i la duplicitat en els nostres tractes amb ells; l’ús injust o poc 
generós dels nostres avantatges a esquena d’ells, fins i tot la 
nostra inhibició egoista de defensar-los contra l’agressió, 
tots aquests actes són objectes dignes de reprovació moral 
i, en els casos greus, d’animadversió i càstig morals. I no sols 
aquests actes, sinó les disposicions que hi porten, són ben 
bé immorals i dignes d’una desaprovació que pot portar a 
l’horror. La tendència a la crueltat, la malícia i la malfiança; 
l’enveja, la passió més antisocial i odiosa de totes; la dissi-
mulació i la manca de sinceritat; la irascibilitat sense causa 
suficient i el ressentiment desproporcionat a la provocació; 
l’ànsia de domini sobre els altres; el desig d’acaparar una part 
més gran dels avantatges que pertoquen a cadascú (la pleone-
xia dels grecs); l’orgull que es complau amb el rebaixament 
dels altres; l’egoisme que creu que el jo i els seus interessos 
són més importants que tota la resta i que decideix a favor seu 
totes les qüestions dubtoses, són tots ells vicis morals i cons-
titueixen un caràcter moral dolent i odiós: sense semblar-se 
als defectes personals abans esmentats, que no són ben bé 
immoralitats, i que, sigui quin sigui l’excés a què puguin ar-
ribar, no constitueixen mai una perversitat. Poden ser prova 
d’un cert grau d’estupidesa o d’una manca de dignitat per-
sonal i de respecte envers si mateix, però només són dignes 
de reprovació moral quan suposen una infracció dels deu- 
res envers els altres, pels quals l’individu està obligat a tenir 
cura de si mateix. Els que denominem deures envers nosal-
tres no són socialment obligatoris, llevat que les circums-
tàncies els converteixin alhora en deures envers els nostres 
semblants. L’expressió «deure a si mateix», quan significa 
quelcom més que prudència, vol dir amor propi i creixement 
personal; per cap d’aquestes dues coses ningú no és respon-
sable davant els seus semblants, ja que aquesta rendició de 
comptes no donaria cap benefici a la humanitat.
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[§ 7] És diferent el disgust envers els actes dels altres que no 
ens agraden i el disgust causat pels actes que ens perjudiquen 
i que demanen una reparació efectiva

La distinció entre la pèrdua de consideració en la qual una 
persona pot justament incórrer per falta de prudència o de 
dignitat personal, i la reprovació que mereix per una ofen-
sa als drets dels altres, no és una distinció purament nomi-
nal. Representa una gran diferència, tant en els nostres sen-
timents i en la nostra conducta envers ella, segons que ens 
desagradi en coses en les quals nosaltres creiem que tenim 
el dret d’intervenir-hi o en coses en les quals sabem que no 
tenim aquest dret. Si algú ens desagrada, podem expressar-li 
el nostre disgust i podem mantenir-nos allunyats d’una per-
sona o d’un objecte que ens desagradi, però no per això hem 
de sentir-nos cridats a fer-li la vida impossible. Hem de pen-
sar que ja està patint o bé que li tocarà patir tot el pes de les 
conseqüències del seu error i, que, si ell s’entesta a malmetre 
la seva vida amb les seves barrabassades, per aquesta raó no 
hem de voler desgraciar-la-hi encara més. En comptes de de-
sitjar el seu càstig, més aviat hem de procurar alleugerir les 
seves penalitats a força de mostrar-li com pot evitar o guarir 
els mals que la seva conducta li comporta. Pot ser per a nosal-
tres un objecte digne de compassió, tal vegada d’avorriment, 
però no d’irritació o ressentiment. No hem de tractar-lo com 
un enemic de la societat: el pitjor que nosaltres podem sen-
tir-nos justificats a fer és deixar-lo tot sol, si és que no ens 
decidim a ingerir-nos benèvolament a la seva vida ensenyant-
li com tenir cura o preocupació de si mateix. Es tracta ben bé 
d’un altre cas si ha infringit les normes necessàries per a la 
protecció dels seus semblants, tant individualment com col-
lectivament. Les conseqüències perjudicials dels seus actes 
llavors no recauen en ell, sinó sobre els altres, i la societat, 
com a protectora dels seus membres, ha de prendre repre-
sàlies contra ell, ha de causar-li dolor amb el propòsit exprés 
de castigar-lo i assegurar-se que el càstig sigui prou sever. En 
un cas, és un culpable davant el nostre tribunal i ens sentim 
cridats no sols a jutjar-lo, sinó, d’una manera o d’una altra, 
a executar la nostra pròpia sentència; en l’altre cas, no ens 
correspon d’ocasionar-li cap mena de patiment, llevat del 
que pugui derivar-se incidentalment del nostre dret d’usar 
aquella mateixa llibertat de regulació dels nostres propis 
afers que a ell li reconeixem. 

És distint perdre la bona 
consideració personal (i crear-
se una mala fama entre aquells 
qui ens envolten a causa d’una 
conducta) i ser reprovat o 
penalitzat quan perjudiquem 
els drets d’altres. Aquesta dis-
tinció no és purament nominal 
(és a dir, una simple qüestió de 
paraules) perquè, en el segon 
cas, el propòsit d’evitar un 
perjudici autoritza o dóna dret 
a intervenir-hi per impedir-lo 
(pertoca a l’àmbit social); en 
canvi, en el primer cas, no hi 
tenim cap dret (es tracta d’una 
conducta que pertany a l’àmbit 
individual) i només podem fer 
—si ho volem— suggeriments 
de millora.

El liberalisme de Mill aposta 
molt sovint per l’altruisme i el 
desinterès en la generalització 
de la conducta correcta. Aquí, 
lluny de la mesquinesa i de la 
baixesa que suposa el desig 
de castigar les conductes in-
desitjables dels altres, convida 
benèvolament o desinteressa-
dament a la correcció positiva.
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[§ 8] La distinció entre l’àmbit individual i l’àmbit social 
de la conducta no és nítida

Hi ha moltes persones que es neguen a admetre la nostra dis-
tinció entre l’àmbit de la vida d’una persona que solament 
l’afecta a ella i aquell àmbit que afecta els altres. Com és pos-
sible (poden preguntar-se) que un àmbit de la conducta d’un 
membre de la societat pugui ser indiferent als altres mem-
bres? No hi ha ningú que sigui un ésser enterament aïllat: 
és impossible que una persona es perjudiqui seriosament o 
permanentment sense que el mal arribi almenys als indivi-
dus més propers amb qui es relaciona i sovint als situats més 
enllà d’ell. Si perjudica les seves propietats, perjudica els qui 
directament o indirectament en depenen i normalment fa dis-
minuir, en un grau més o menys gran, els recursos generals de 
la comunitat. Si deteriora les seves facultats corporals o men-
tals, no solament causa mal a tots aquells que en depenen, 
encara que sigui només en una part de la seva benaurança, 
sinó que s’inhabilita per prestar els serveis que deu en gene-
ral als seus conciutadans; tal vegada esdevé una càrrega per 
al seu afecte o benevolència i, si tal conducta fos freqüent, 
seria difícil trobar un acte delictiu que suposés una disminu-
ció major al bé comú general. Finalment, si pels seus vicis o 
bogeries una persona no fa directament mal als altres, però, 
tanmateix (es pot al·legar), el seu exemple podria ser perjudi-
cial, se li pot demanar que limiti la seva conducta en benefici 
d’aquells a qui la visió o el coneixement de la seva conducta 
pugui corrompre o esgarriar. 

[§ 9] Ha de permetre la societat que els individus 
es perjudiquin a si mateixos? 

I encara (s’hi podria afegir) si les conseqüències de la mala 
conducta es poden confinar a l’individu viciós o irreflexiu, 
és convenient que la societat abandoni a la seva pròpia guia 
aquells individus que no tenen prou preparació? Si els nens 
i els menors d’edat tenen un clar dret a rebre protecció con-
tra ells mateixos, no convé també que la societat la propor-
cioni igualment a les persones madures que s’han mostrat 
incapaces d’autonomia? Si el joc, la beguda, la incontinèn-
cia, la peresa, la brutícia són tan perjudicials per a la felicitat 
i un obstacle tan gran per al millorament com molts o la gran 
majoria dels actes prohibits per la llei, per què la llei (es pot 
preguntar), en la mesura que això s’adiu amb la factibilitat i 
les conveniències socials, no s’ha d’esforçar també a reprimir 
aquestes activitats? I com a complement de les imperfeccions 

Mill postulava una societat 
tan variada com sigui possible 
en un clima de llibertats que 
ell i d’altres consideraven que 
mancava a l’Anglaterra del seu 
temps. Així, defensa el que es 
pot denominar llibertat negati-
va o absència d’intromissions 
en l’àmbit individual, que obre 
pas a una llibertat positiva, o 
aprofitament de les innombra-
bles possibilitats de realització 
personal segons les eleccions 
de cadascú. Ara bé, atès que 
ningú no està del tot aïllat, el 
cost de no aprofitar la llibertat 
o no fer-ho prou bé, d’una 
manera o d’una altra, pot 
repercutir desagradablement 
en tothom. 

Mill dóna per suposat que 
els individus que no tenen 
prou preparació tenen un dret 
evident a ser protegits contra 
ells mateixos per part de la 
societat. Aquest principi que 
restringeix, en nom del seu 
propi bé, la llibertat d’un indi-
vidu sense prou coneixement 
es coneix com a principi del 
paternalisme i pot tenir un 
abast variable depenent dels 
pensadors. El text planteja si 
cal ser paternalista amb les 
persones madures que s’han 
mostrat incapaces d’autonomia 
i es lliuren al joc, la beguda, 
etc.
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En coherència amb la seva 
concepció del coneixement, 
Mill afirma que, per establir 
una veritat moral o de prudèn-
cia, cal un mínim de temps i 
d’experiència. Per tant, està 
ben lluny de les fonamenta-
cions metafísiques de la moral.

L’única justificació legítima per 
limitar la llibertat d’un indivi-
du adult i format és que aquest 
individu no compleixi la seva 
obligació envers una altra 
persona o persones i les perju-
diqui. Les obligacions envers 
els altres pertanyen a l’àmbit 
social de la vida humana; per 
això, el seu incompliment ha 
de ser reprovat o condemnat. 
Evitar o autodefensar-se del 
mal autoritza limitar la llibertat 
individual (supòsit conegut 
com a principi del dany).

George Barnwell és el nom 
del protagonista d’El mercader 
londinenc, o La història de 
George Barnwell, escrita pel 
dramaturg anglès George 
Lillo (1693-1739) i estrenada 
amb notable èxit l’any 1731. 
Aquesta obra significà la 
definitiva consolidació del 
gènere literari conegut com a 
tragèdia domèstica, gènere que 
s’estengué també a França i a 
Alemanya.

inevitables del dret, no seria bo que l’opinió organitzés una 
vigilància extrema contra aquests vicis i sancionés rígidament 
amb càstigs socials aquells coneguts per practicar-los? No es 
tracta (pot dir-se) de restringir la individualitat ni d’impedir 
l’assaig d’experiències de vida noves i originals? Les úniques 
coses que es tracta d’evitar són activitats que han estat pro-
vades i condemnades des dels inicis del món fins ara; coses 
que l’experiència ha mostrat que no són útils ni convenients 
per a la individualitat de ningú. Per tal que una veritat mo-
ral o de prudència pugui considerar-se establerta cal un cert 
període de temps i un determinat grau d’experiència, i el 
que simplement s’intenta és impedir que una generació rere 
l’altra caigui pel mateix precipici que ha estat fatal als seus 
predecessors.

[§ 10] L’única raó legítima que limita la llibertat individual

Admeto plenament que el mal que una persona es causa a 
si mateixa pot afectar greument, sigui per les seves simpa-
ties, sigui pels seus interessos, els que s’hi relacionen i, en un 
grau menor, la societat en general. Quan per una conducta 
d’aquesta mena una persona arriba a violar una obligació cla-
ra i determinable envers una altra persona o persones, el cas 
ja no cau dins l’àmbit de la moralitat privada, i esdevé suscep-
tible de desaprovació moral en el sentit apropiat del terme. 
Si, posem per cas, un home, per intemperància o extrava-
gància, deixa de pagar els seus deutes o bé, havent assumit 
la responsabilitat moral d’una família, per la mateixa causa 
deixa de ser capaç d’educar o mantenir els seus fills, mereix 
una justa reprovació i pot ser castigat; però si ho és, ho serà 
a causa de l’incompliment del seu deure envers la seva fa-
mília o els seus creditors, no pas per l’extravagància. Si els 
recursos que es devien consagrar a la família fossin destinats 
a la inversió més prudent de totes, la culpabilitat moral seria 
la mateixa. George Barnwell assassinà el seu oncle per acon-
seguir diners per a la seva amistançada, però si ho hagués fet 
per muntar un negoci, hauria estat condemnat igualment a 
la forca. De la mateixa manera, en el cas freqüent d’un home 
que causa problemes a la seva família en lliurar-se a mals hà-
bits, aquest home mereix retrets per la seva duresa i ingrati-
tud, però també pot ser-ne objecte per conrear hàbits que en 
si no són viciosos, si causen aflicció a aquells amb els quals 
comparteix la seva vida o que depenen d’ell per vincles per-
sonals per al seu benestar. Qui no aconsegueix la considera-
ció generalment deguda als interessos i els sentiments dels 
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altres, sense que s’hi vegi empès per algun imperatiu moral 
o justificat per una preferència permissible, és subjecte, per 
aquesta falta, a la desaprovació moral; però no pas pel seu 
origen o pels errors, merament personals, que remotament hi 
poden haver portat. De manera semblant, quan una persona 
s’incapacita per raó del seu comportament privat per a l’exer-
cici de qualsevol deure definit envers la col·lectivitat que li 
ha estat encomanat, és culpable d’una infracció social. És in-
justificat de castigar algú simplement perquè està ebri, però 
en canvi cal castigar un soldat o un policia que s’embriagui 
estant de servei. En suma, sempre que existeixi un dany o un 
risc definits, ja sia per a un individu o per a la col·lectivitat, el 
cas ja no cau dins l’àmbit de la llibertat i entra de ple dins el 
de la moralitat o del dret.

[§ 11] La llibertat individual és el bé més gran i l’educació és 
important per fer els individus capaços d’una conducta social

Però amb referència al dany merament contingent o, com 
podria anomenar-se, inferit que una persona causa a la socie-
tat per una actuació que ni viola un deure específic envers la 
col·lectivitat ni ocasiona un dany perceptible a qualsevol in-
dividu determinable llevat d’ell mateix, aquest inconvenient 
és un dels que la societat pot consentir en vista del bé més 
gran de la llibertat humana. Si calgués castigar les persones 
adultes per no tenir cura d’elles mateixes, més valdria que fos 
pel seu propi bé que no pas amb el pretext d’impedir que no 
aprofitin la seva capacitat de prestar beneficis a la societat, 
que la societat no pretén tenir el dret d’exigir. Però no estic 
gens d’acord a tractar aquesta qüestió com si la societat no 
tingués altres mitjans per tal d’elevar els seus membres més 
febles al nivell ordinari de conducta racional que esperar que 
facin alguna acció irracional i aleshores castigar-los legalment 
o moralment per aquesta transgressió. La societat té un poder 
absolut sobre ells en les primeres etapes de la seva existència: 
ha tingut a la seva disposició tot el període de la infància i de 
la minoria d’edat amb l’objecte de fer-los capaços d’una con-
ducta racional en la vida. Cada generació és responsable de la 
formació i de les circumstàncies que envolten la generació se-
güent. No és possible que faci tornar els membres de la futura 
generació perfectament bons i assenyats, perquè lamentable-
ment la generació en qüestió també és deficient en bondat i 
seny. Els seus millors esforços no són sempre, en alguns casos 
individuals, totalment reeixits. Però és capaç d’aconseguir que 
la generació que puja sigui, a grans trets, tan bona i una mica 

L’incompliment de les 
obligacions socials (bé envers 
algú altre, bé envers la col-
lectivitat) suposa el rebuig o la 
desaprovació moral públiques 
de qui n’és responsable. A 
més, si l’incompliment suposa 
un perill o causa un dany, cal 
castigar el culpable.

La diferència entre els àmbits 
individual i social de la vida 
permet aclarir la distinció entre 
el dany senzillament contin-
gent i el dany perceptible. El 
primer és el dany que una per-
sona pot arribar a causar, de 
manera indirecta o secundària, 
amb una conducta inconve-
nient que, tanmateix, no vulne-
ra cap dret concret de ningú o 
cap obligació exigible envers 
algú altre o la col·lectivitat. En 
canvi, el dany perceptible és 
el perjudici directe causat per 
qui omet la seva obligació o 
viola els drets dels altres, o els 
fa mal. Correspon al model de 
societat liberal la idea segons la 
qual el dany contingent o indi-
recte que causa l’individu quan 
es perjudica principalment 
a si mateix —no traient prou 
profit de la llibertat o fent-ne 
un mal ús— és el cost d’obrir 
al màxim les possibilitats de 
lliure realització individual.
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millor que ella mateixa. Si la societat deixa que un nombre 
considerable dels seus membres creixin com infants, incapa-
ços de ser influïts per la consideració racional dels motius 
distants, és a si mateixa a qui ha de condemnar per les conse-
qüències. Armada no sols amb els poders de l’educació, sinó 
amb l’ascendent que l’autoritat de l’opinió admesa sempre 
exerceix sobre les ments d’aquells que són menys aptes per 
jutjar per ells mateixos i ajudada per les sancions naturals 
que no poden deixar d’abatre’s sobre aquells que incorren 
en el disgust o el menyspreu dels qui els coneixen; que la so-
cietat no pretengui que necessita, a més de tot això, el poder 
de decretar disposicions i d’exigir obediència en l’àmbit dels 
interessos personals dels individus, en allò que, segons tots 
els principis de justícia i de política, la decisió hauria de cor-
respondre a aquells que han de patir-ne les conseqüències. 
No hi ha res que tendeixi a desacreditar i a frustrar els millors 
mitjans d’influir en la conducta que el recurs als pitjors. Si 
entre aquells als quals es tracta d’obligar a la prudència o la 
temperància es troben alguns amb caràcters vigorosos i inde-
pendents, es rebel·laran indefectiblement contra l’obligació. 
Una persona d’aquesta mena no acceptarà mai que els altres 
tinguin dret a controlar les seves coses, de la mateixa manera 
que el tenen per impedir-li que els perjudiqui en les seves 
coses. Llavors fàcilment es considera una mostra de valor i 
coratge desafiar declaradament aquesta autoritat usurpada 
i fer amb ostentació exactament el contrari del que mana, com 
en el cas de la moda de relaxament que succeí en el temps de 
Carles II a la fanàtica intolerància moral dels puritants. Res-
pecte al que s’addueix sobre la necessitat de protegir la socie-
tat contra el mal exemple que representen per als altres els 
viciosos i els llibertins, és veritat que el mal exemple pot tenir 
efectes perniciosos, especialment sobre el malfactor que veu 
com es pot causar perjudici als altres amb impunitat. Però ara 
estem parlant de la conducta que, sense causar mal als altres, 
ocasiona gran dany al mateix agent, i no acabo de veure com 
els qui creuen això poden deixar de pensar que l’exemple, en 
regla general, és més saludable que perjudicial, ja que, si bé 
posa al descobert la mala conducta, també posa en evidència 
les conseqüències doloroses o degradants que, si l’actuació 
és justament censurada, recauen forçosament sobre tots o la 
majoria d’aquells que hi concorren.
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L’educació és el mitjà que la 
societat ha d’usar per millorar 
l’individu (sense esperar que 
algú actuï irracionalment per 
castigar-lo). Cada generació, 
aleshores, té el deure d’educar 
les següents procurant que 
siguin una mica millors. Per 
influir en positiu en l’àmbit 
individual han de ser suficients 
l’educació, l’autoritat de l’opi-
nió comunament admesa i les 
sancions naturals o conseqüèn-
cies negatives de la conducta 
errònia. Cal salvaguardar els 
drets personals; per tant, la 
societat no pot sotmetre l’àm-
bit individual a obediències, 
decrets o obligacions: l’última 
paraula sobre l’exercici de la 
llibertat individual la té qui ha 
de patir-ne les conseqüències.

Carles II (1630-1685), fou rei 
durant el període conegut com 
la Restauració (1660-1685), 
subseqüent a la república 
puritana d’Oliver Cromwell. 
El puritanisme es configurà a 
partir del 1650 com una revi-
sió purificadora de l’Església 
d’Anglaterra (separada de la 
romana el 1534), revisió que 
accentuava la vida religiosa i 
el seu reflex social; durant la 
Restauració els puritans van 
patir la Gran Persecució. Mill 
refusa de pla l’intent purità de 
governar l’àmbit individual.



105John Stuart Mill - Sobre la llibertat 105

[§ 12] L’opinió de la majoria pot prevaler en qüestions 
públiques, però no en les privades

Però el més fort de tots els arguments contra la ingerència 
de la col·lectivitat en la conducta purament personal és que, 
quan hi intervé, hi ha moltes probabilitats que ho faci mala-
ment i en els punts menys adequats. En qüestions de mo-
ralitat social, de deure envers els altres, l’opinió del públic, 
és a dir, de la majoria directora, tot i que freqüentment sigui 
incorrecta, sovint és més probable que sigui correcta, perquè 
en aquestes qüestions els seus membres no fan altra cosa que 
jutjar els propis interessos i la manera com un determinat 
comportament, si es permet la seva pràctica, els pot afectar. 
Però l’opinió d’una majoria semblant, imposada com a llei 
sobre la minoria, en qüestions de comportament personal, 
és tan probable que sigui encertada com desencertada, ja 
que en aquestes ocasions l’opinió pública vol dir, en el millor 
dels casos, l’opinió d’algunes persones sobre allò que és bo 
o dolent per a altres persones i molt sovint ni tan sols signifi-
ca això, ja que el públic, passant per alt amb la més perfecta 
indiferència el plaer o la conveniència d’aquells la conduc- 
ta dels quals censura, només considera la seva pròpia prefe-
rència. N’hi ha molts que consideren com una ofensa contra 
ells qualsevol comportament que els desplau i que experi-
menten com un ultratge als seus sentiments, com en el cas 
d’un fanàtic religiós que, quan fou acusat de no respectar els 
sentiments religiosos dels altres, respongué que eren ells qui 
no respectaven els sentiments d’ell tot persistint en el seu 
culte o credo abominable. Però no hi ha paritat entre el senti-
ment d’una persona pel que fa a la seva pròpia opinió i el sen-
timent d’una altra que és ofesa pel fet que ella la mantingui, 
com no n’hi ha entre el desig d’un lladre de robar una bossa 
i el desig del seu propietari legítim de quedar-se-la. I el gust 
d’una persona és una qüestió tan pròpia com la seva opinió o 
la seva bossa. És fàcil per a qualsevol d’imaginar-se un públic 
ideal, que dóna un marge de llibertat i d’elecció als indivi-
dus en totes les qüestions incertes, i només els exigeix que 
s’abstinguin dels modes de conducta que han condemnat 
l’experiència universal. Però, on s’ha vist mai un públic que 
marqui semblants limitacions a la seva censura? O bé, quan 
és que el públic es preocupa de l’experiència universal? En 
les seves ingerències en la conducta personal la col·lectivitat 
poques vegades pensa en altra cosa que en la perversitat que 
suposa obrar o sentir diferent d’ella mateixa i aquest criteri, 
finalment disfressat, és el que nou de cada deu dels mora-
listes i escriptors especulatius mantenen davant els ulls dels 
homes com els dictats de la religió i la filosofia. Aquests en-

L’opinió de la majoria 
probablement és encertada 
en allò pertanyent a l’àmbit 
de la moralitat social, ja que 
aquesta opinió es basa en com 
l’acceptació d’una conducta 
podria afectar els propis 
interessos. Per contra, en allò 
només personal o individual, la 
majoria no té cap dret a impo-
sar lleis i pot estar encertada o 
no, ja que aquí cadascú jutja a 
partir de les seves opcions com 
a individu.

Mill denuncia que sovint hi ha 
qui se sent ofès per conductes 
distintes a la seva. Bon co-
neixedor de la història recent 
d’Anglaterra i ferm defensor 
de la tolerància i la llibertat 
individual, posa l’exemple 
d’un extremista que, enfrontat 
a la seva falta de respecte 
envers opcions diferents a la 
seva, pretenia que la manca de 
respecte provenia dels altres, 
que mantenien cultes que ell 
rebutjava.

Atès que en allò relatiu a 
l’àmbit personal l’individu 
té una total prioritat i ningú 
no té cap dret a ingerir-s’hi i 
governar-lo, no hi ha paritat o 
equivalència entre el sentiment 
d’algú amb relació a una 
de les seves opcions i els 
possibles sentiments d’ofensa 
que secundàriament pugui 
despertar aquesta opció en 
altres persones.
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senyen que les coses són certes, perquè ho són. Ens diuen 
que escorcollem dins de les nostres ments i cors a la recerca 
de lleis de conducta que ens obliguin a nosaltres mateixos i a 
tots els altres. Què pot fer el pobre públic sinó aplicar aques-
tes instruccions i fer que els seus propis sentiments personals 
del bé i del mal, si són suficientment unànimes entre els seus 
membres, siguin obligatoris per a tothom?

[§ 13] El criteri de moralitat que reflecteix la inclinació 
majoritària pot perjudicar les llibertats més bàsiques 
de l’individu 

El mal assenyalat aquí no existeix solament en teoria, i potser 
algú esperi aquí que jo citi els exemples en els quals el públic 
d’aquest país i aquesta època ha atribuït incorrectament a les 
seves pròpies preferències el caràcter de lleis morals. No es-
tic escrivint un assaig sobre les aberracions dels sentiments 
morals existents. Es tracta d’un tema massa important per ser 
discutit entre parèntesis i per via d’il·lustració. Tanmateix, 
calen exemples per mostrar que el principi que mantinc és 
d’importància seriosa i pràctica i que no estic tractant d’erigir 
una barrera contra mals imaginaris. I no és difícil de mostrar 
amb abundants exemples que una de les propensions huma-
nes més universals és eixamplar els límits del que es pot ano-
menar vigilància moral fins a arribar a violar les llibertats més 
inqüestionablement legítimes de l’individu.

[§ 14] Exemple de com el criteri de moralitat basat en 
la inclinació majoritària pot injustificadament perjudicar 
les opcions religioses minoritàries

Com a primer exemple, considerem les antipaties que els 
homes alimenten sense cap altra justificació contra les per-
sones amb opinions religioses diferents de les seves, ja que 
no segueixen les mateixes pràctiques religioses, en especial 
les seves abstinències religioses. Per citar un exemple més 
aviat trivial, res en la creença o pràctica dels cristians fa 
més per enverinar l’odi que senten els mahometans contra 
ells que el fet que mengin carn de porc. Hi ha pocs actes 
que els cristians i els europeus considerin amb un disgust 
menys dissimulat que el que produeix als musulmans aques-
ta manera de satisfer la fam. En primer lloc, es tracta d’una 
ofensa contra la seva religió, però aquesta circumstància no 
explica ni el grau ni la mena de repugnància que senten, ja 
que el vi és també prohibit per la seva religió i tots els mu-
sulmans consideren que prendre’n està mal fet, però no és 

Mill no accepta els extre-
mismes que consideren el 
seu model de vida l’únic bo 
i possible. També rebutja la 
pretensió d’uniformitat d’un 
cert públic que vol que tothom 
actuï de conformitat amb els 
sentiments personals més 
generals i unànimes del bé i del 
mal; aquest públic considera 
com a perversa o immoral 
la desviació respecte a la 
unifomitat. Aquesta pretensió 
de limitar els drets personals 
i la llibertat pròpia de l’àmbit 
individual per evitar que algú 
pugui actuar malament es 
coneix com a principi de mo-
ralitat; resulta clar que Mill no 
l’acceptaria, al revés, criticaria 
l’estesa tendència a ultrapas-
sar els límits de la moral i a 
ingerir-se il·legítimament en 
l’àmbit individual perjudicant 
les llibertats.

Els sentiments religiosos 
pertanyen a l’àmbit individual. 
Per això, si una majoria pretén 
imposar la seva opció religiosa 
o les pràctiques que s’hi 
relacionen, envaeix la llibertat 
personal.
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fastigós. L’aversió a la carn de «l’animal brut» és, al contrari, 
d’un caràcter peculiar, que s’acosta a l’antipatia instintiva, 
que la idea de brutícia, una vegada que impregna tots els 
sentiments, sembla despertar fins i tot en aquells que tenen 
uns hàbits personals escrupolosament nets i de la qual el 
sentiment d’impuresa religiosa, tan intens entre els hindús, 
en constitueix un bon exemple. Suposem ara que en un po-
ble, en el qual una majoria fos musulmana, aquesta majoria 
insistís en el fet de no permetre menjar carn de porc dins 
els límits del país; aquest fet no seria gens nou en els països 
mahometans.1

[§ 15] No s’ha intervenir sobre les opcions individuals 
basant-se només en l’opinió de la majoria

Seria aquesta prohibició un exercici legítim de l’autoritat mo-
ral de l’opinió pública? I, en cas negatiu, per què no? Aquesta 
pràctica inspira realment fàstic a la col·lectivitat en qüestió. 
Els seus membres pensen sincerament que és prohibida i 
avorrida per la divinitat. Però aquesta prohibició no podria 
ser censurada com una persecució religiosa. És possible que 
el seu origen fos religiós, però no seria una persecució per raó 
de religió, ja que el fet de menjar carn de porc no constitueix 
un deure en la religió de ningú. L’únic motiu de condemna 
defensable d’aquesta prohibició seria que la col·lectivitat no 
té dret a intervenir en els gustos personals i en els interessos 
privats dels individus.

1 El cas dels parsis de Bombai és un cas curiós. Quan aquesta 
tribu industriosa i emprenedora, descendent dels adoradors del 
foc perses, tot fugint del seu país nadiu davant l’envestida dels 
califes, arribà a l’Índia occidental, fou tolerada pels sobirans 
hindús a condició de no menjar carn de bou. Més tard, quan 
aquelles regions caigueren sota el domini dels conqueridors 
mahometans, els parsis obtingueren d’ells la continuació de la 
indulgència, a condició de no menjar carn de porc. Allò que en 
un principi no fou més que l’obediència a l’autoritat esdevin-
gué una segona natura, i avui els parsis s’abstenen de la carn 
de bou i de porc. Tot i que la religió no els ho exigeix, el temps 
ha convertit aquesta doble abstinència en un costum de la seva 
tribu; i el costum, a l’orient, és una religió.

L’autoritat moral de l’opinió 
pública només pot legítima-
ment intervenir en l’àmbit 
social de la vida humana, però 
de cap manera en l’àmbit 
privat.

Mill va treballar a la Compa-
nyia de les Índies Orientals, 
encarregada pel govern 
britànic de l’administració 
de l’Índia. L’exemple mostra 
com la força del costum fa 
natural allò que, inicialment, 
no ho era.
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[§ 16] L’exemple dels pobles meridionals europeus 

I si volem acostar-nos una mica més a casa, la majoria dels 
espanyols consideren una gran impietat, ofensiva en grau ma-
jor a l’Ésser Suprem, retre-li culte per mitjà d’altres rituals 
que no siguin els prescrits per l’Església Catòlica Romana 
i la legislació espanyola prohibeix en el territori sota la seva 
jurisdicció tota altra mena de culte públic. Els pobles d’Eu-
ropa meridional consideren els clergues casats persones no 
sols irreligioses, sinó impúdiques, indecents, grolleres i fas-
tigoses. Què en pensen els protestants d’aquests sentiments 
perfectament sincers i dels intents d’imposar-los sobre els 
no-catòlics? Tanmateix, si els homes estan justificats a inter-
venir en la llibertat dels altres en coses que no pertoquen als 
seus interessos, a partir de quin principi és possible excloure 
d’una manera coherent aquests casos? O qui pot condemnar 
aquells qui desitgen reprimir allò que consideren un escàndol 
als ulls de Déu i de l’home? No es poden donar millors raons 
per prohibir quelcom que és considerat com una immoralitat 
personal que les que invoquen per a la supressió d’aquestes 
pràctiques els qui les tenen per impies, i, tret que estiguem 
disposats a adoptar la lògica dels perseguidors i a afirmar que 
nosaltres podem perseguir els altres perquè tenim raó, men-
tre que ells no ens han de perseguir perquè estan equivocats, 
hem d’anar amb compte a l’hora d’admetre un principi que, 
si ens fos aplicat a nosaltres, consideraríem com d’una gran 
injustícia.

[§ 17] L’exemple de les imposicions dels puritans

Es pot objectar —sense raó— que els exemples precedents 
estan extrets de contingències impossibles entre nosaltres, ja 
que l’opinió, en aquest país, no és probable que imposi l’ab-
sència de certes carns, que intervingui en matèries de cultes 
o en matèria de matrimoni, segons les creences o la inclinació 
dels interessats. Així, posaré un exemple basat en una inge-
rència en la llibertat, el perill de la qual no ha passat del tot. 
En tot temps que els puritans disposaren de poder suficient, 
com ara a Nova Anglaterra o a Gran Bretanya al temps de la 
República, han intentat, amb èxit considerable, descoratjar 
tota mena d’esplais públics i gairebé privats, en especial la 
música, la dansa, els jocs públics o altres reunions destinades 
a la diversió, així com el teatre. En aquest país resten encara 
grups importants de persones que segons les seves nocions 
de la moralitat i de la religió condemnen aquest tipus d’es-
barjos. Com que aquestes persones pertanyen sobretot a la 

Mill capgira en aquest paràgraf 
el paper dels catòlics i dels 
protestants per fer notar un 
cop més la manca de respecte 
que les majories sovint tenen 
sobre les minories. Posar-se en 
el lloc de l’altre i intercanviar 
els papers destaca més clara-
ment la injustícia.

Mill conclou l’exemple que 
capgira el paper de catòlics 
i protestants criticant com 
a inacceptable un principi 
que rebutjaríem per injust 
si se’ns apliqués a nosaltres, 
llevat que, com observa amb 
ironia, fem bona la lògica dels 
perseguidors i pretenguem que 
nosaltres sí podem permetre’ns 
«perseguir els altres perquè 
tenim raó, però els altres no 
ens han de perseguir perquè 
estan equivocats».

La Nova Anglaterra que 
esmenta Mill és la regió nord-
atlàntica dels actuals EUA 
fronterera amb Canadà i que 
inclou els estats de Maine, 
Nova Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island 
i Connecticut. Els puritans 
es van fer mereixedors del 
reconeixement agraït dels 
colons pel lideratge del seu 
clergat il·lustrat en la creació 
d’escoles públiques i, també, 
d’institucions superiors com 
ara Harvard (Cambridge, 
Massachusetts) i Yale (New 
Haven, Connecticut), esta-
blertes els anys 1636 i 1701, 
respectivament.
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burgesia, que constitueix el poder dominant en la condició 
social i política present del regne, no és gens impossible que 
aquests sectors arribin a obtenir algun dia una majoria al 
Parlament.

[§ 18] El govern i el públic han de respectar les opcions 
individuals o minoritàries

Què els semblaria als membres de la part restant de la comu-
nitat el fet que els esplais permesos siguin regulats pels sen-
timents religiosos i morals dels calvinistes i metodistes més 
estrictes? No desitjarien sense dilació que aquests pietosos 
intrusos es fiquessin en els seus propis assumptes? Això és 
precisament el que cal contestar a tot govern i a tot públic que 
té la pretensió que ningú gaudeixi dels plaers que ells troben 
dolents. Però si el principi de la pretensió fos admès, ningú 
no podria raonablement refusar que fos aplicat en el sentit de 
la majoria o algun altre poder preponderant al país i tothom 
hauria d’estar disposat a acceptar la idea d’una república 
cristiana, tal com l’entengueren els primers colonitzadors de 
Nova Anglaterra, si una confessió religiosa semblant a la seva 
arribés mai a recuperar el terreny perdut, com les religions 
suposadament en decadència han fet tan sovint.

[§ 19] L’exemple de la pressió de l‘opinió de la majoria respecte 
a l’estil de vida amb un cert luxe o comoditat

Imaginem una altra contingència, tal vegada de realització 
més probable que la darrera esmentada. Existeix declara- 
dament una forta tendència al món modern vers una consti-
tució democràtica de la societat, acompanyada o no d’institu- 
cions polítiques populars. Se sol afirmar que al país on aques-
ta tendència es materialitza més plenament —on tant la socie-
tat com el govern són més democràtics—, els Estats Units, el 
sentiment de la majoria, a la qual qualsevol manifestació d’un 
estil de vida més ostentós o costós d’aquell que els seus mem-
bres poden esperar emular és de mal gust, opera com una 
llei sumptuària força eficaç, i en moltes parts de la Unió tota 
persona que posseeix uns ingressos molt alts no sempre tro-
ba mitjans adequats per desprendre-se’n sense incórrer en la 
desaprovació popular. Si bé aquesta mena d’afirmacions sens 
dubte són exagerades com a representació dels fets existents, 
l’estat de coses que descriuen no solament és concebible 
i possible, sinó més aviat és un resultat probable del senti-
ment democràtic, combinat amb la idea que la col·lectivitat 

Joan Calví (1509-1564) 
o Jean Cauvin, llatinitzat 
Calvinus, fou un teòleg i 
reformador protestant francès, 
crític amb el catolicisme i amb 
el luteranisme (el moviment 
protestant encapçalat per 
Luter). Calví afirmà la doctrina 
de la predestinació de l’ànima, 
les dues naturaleses (divina i 
humana) de Crist, i la Santís-
sima Trinitat (Déu Pare, Fill i 
Esperit Sant).

El metodisme té el seu origen 
en la predicació del sacerdot 
anglicà John Wesley (1703-
1791), oposat a la doctrina 
de la predestinació i impulsor 
d’una més sentida experiència 
religiosa personal i d’una 
conducta moral estricta com a 
via de salvació. 

Aquest exemple tracta d’una 
suposada llei sumptuària (que 
regularia què cal fer amb els di-
ners de cadascú) i que Mill no 
accepta. Els sentiments majori-
taris de la gent allà on la demo-
cràcia està més desenvolupada, 
sumats a la influència de les 
opinions socialistes, tendeixen 
a fer que la gent vegi malament 
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té un dret de veto sobre la manera en què els individus gas-
ten els seus ingressos. Només cal que suposem, a més, una 
difusió considerable de les opinions socialistes per tal que 
esdevingui infame als ulls de la majoria la possessió de més 
d’una petita quantitat de béns o de qualsevol renda que no 
sigui procedent del treball manual. Opinions semblants en 
principi a aquestes ja prevalen força dins la classe menestral 
i pesen opressivament sobre aquells qui són susceptibles de 
ser influïts per l’opinió d’aquesta classe, o sia, els seus pro- 
pis membres. És sabut que els treballadors manuals dolents, 
que constitueixen la majoria d’operaris en moltes branques 
de la indústria, són decididament de l’opinió que ells haurien 
de cobrar el mateix salari que els bons i que no hauria d’estar 
permès, ja sigui treballant a preu fet o altrament, de guanyar 
més que els altres gràcies a una aptitud o esforç superior. 
I així apliquen una vigilància moral, que ocasionalment pot 
esdevenir coacció física, per tal d’impedir que els treballadors 
qualificats rebin, i els empresaris ofereixin, una remunera- 
ció més gran per un servei més útil. Si el públic té jurisdicció 
sobre qüestions privades, no entenc per què es considera que 
aquests treballadors obren malament, ni que es pugui censu-
rar un públic determinat quan afirma la mateixa autoritat so-
bre la conducta d’un individu, autoritat que el públic general 
reivindica sobre tots els individus.

[§ 20] Però, sense necessitat d’ocupar-nos de casos hipotè-
tics, als nostres dies es practiquen usurpacions importants de 
la llibertat de la vida privada, i encara s’obliga a fer-ne d’altres 
més grans amb una certa probabilitat d’èxit, i es proposen 
opinions que declaren un dret il·limitat del públic no tan sols 
a prohibir per llei tot allò que creu que és dolent, sinó a pro-
hibir també una sèrie de coses que reconeix que són inno-
cents a fi de barrar el pas a les que creu dolentes.

[§ 21] L’exemple de la prohibició de beure begudes 
alcohòliques

Sota el pretext d’impedir la intemperància s’ha prohibit per 
llei al poble d’una colònia anglesa i al de gairebé la meitat dels 
Estats Units de fer un ús qualsevol de les begudes fermenta-
des, excepte per raons mèdiques: ja que la prohibició de la 
seva venda significa, de fet, la prohibició del seu ús. I tot i que 
la impossibilitat de l’execució d’aquesta llei ha provocat la 
seva revocació en alguns dels estats que l’adoptaren, fins i tot 
en aquell que li ha donat el seu nom, s’ha encetat una cam-

la possessió de béns o de di-
ners no provinents del treball 
manual. Però la pretensió de 
la col·lectivitat d’intervenir en 
allò que cadascú fa dels seus 
diners és il·legítima.

En aquest paràgraf es defensa 
l’economia liberal i es critica 
una reivindicació d’operaris 
de la indústria segons la qual, 
independentment de la com-
petència laboral, tothom hauria 
de cobrar igual i no s’hauria 
de tolerar que un guanyés 
més que un altre sobre la base 
d’una aptitud o esforç superior. 
Mill denuncia la vigilància 
social i la possible coacció 
física, i obre la possibilitat a 
la retribució d’acord amb la 
utilitat o el rendiment de la 
feina. Aquest tema es torna a 
reprendre en el capítol V de 
L’utilitarisme.

Cal denunciar que alguns 
tendeixin a apropiar-se o a 
usurpar la llibertat de l’àmbit 
individual. No es pot pretendre 
que el públic gaudeixi d’un 
dret absolut a imposar lleis.

La intemperància o immode-
ració en el consum de begudes 
alcohòliques va ser invocada 
en l’estat de Maine (EUA) per 
promulgar l’any 1851 la Maine 
Liquor Law o «llei seca», 
que prohibia la fabricació, el 
transport i la venda de begudes 
alcohòliques.
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panya, secundada amb un zel considerable per molts dels fi-
lantrops declarats, a fi d’iniciar una agitació a favor d’una llei 
semblant en aquest país.

[§ 22] És inacceptable una teoria dels drets socials que permeti 
actuar contra els drets individuals

L’associació, o Aliança com s’autodenomina, que ha estat 
constituïda per a aquesta finalitat, ha adquirit una certa noto-
rietat a través de la publicitat donada a la correspondència en-
tre el seu secretari i un dels pocs homes públics anglesos que 
creu que les opinions d’un polític s’han de basar en principis. 
La participació de lord Stanley en aquesta correspondència 
segurament enfortirà les esperances ja dipositades en ell per 
aquells qui saben que les qualitats que aquest polític ha ma-
nifestat en algunes de les seves aparicions públiques malaura-
dament són ben rares entre tots aquells que figuren en la ga-
leria d’homes públics. L’òrgan de l’Aliança, que «deploraria 
profundament el reconeixement d’algun principi que pogués 
ser emprat per tal de justificar el fanatisme i la persecució» es 
permet d’assenyalar «l’àmplia i insalvable barrera que separa 
aquests principis dels de l’associació». «Totes les qüestions 
relatives al pensament, a l’opinió, a la consciència, em sem-
blen —diu— situar-se fora de l’esfera de la legislació.» «Totes 
les que es refereixen a l’acte, hàbit i relacions socials, subjec-
tes només a un poder discrecional conferit a l’Estat i no pas 
a l’individu, entren en canvi de ple dins ella.» Cal remarcar 
que no s’esmenta una tercera classe, diferent de les dues an-
teriors, és a dir, els actes i els hàbits que no són socials, sinó 
individuals, si bé és precisament a aquesta darrera classe a 
la qual pertany sens dubte l’acte de beure licors fermentats. 
La venda de begudes alcohòliques, tanmateix, entra dins del 
comerç, que és un acte social. Però la infracció de la qual es 
lamenta no es refereix a la llibertat del venedor, sinó a la del 
comprador i el consumidor, ja que l’Estat podria perfecta-
ment prohibir de beure vi amb la intenció manifesta d’impos-
sibilitar-ne l’obtenció. El secretari, tanmateix, continua dient: 
«Reclamo, com a ciutadà, el dret de legislar sempre que els 
meus drets socials són envaïts per l’acte social d’un altre.» 
I, com defineix aquests ‘drets socials’? «Si hi ha alguna cosa 
que envaeix els meus drets socials, això és clarament el tràfic 
de begudes fortes. Anul·la el meu dret primari de seguretat 
creant i estimulant constantment el desordre social. Envaeix 
el meu dret a la igualtat extraient un benefici de la creació 
d’una misèria, al sosteniment de la qual haig de contribuir 
amb els impostos que pago. Impedeix el meu dret al lliure 

L’Aliança del Regne Unit per 
a la supressió legislativa de 
la venda de licors intoxicants  
va aparèixer l’any 1853, filla 
de la Lliga nacional per a 
la supressió legal i total de la 
intemperància, fundada l’any 
anterior. Quan Mill va treballar 
a la Companyia de les Índies 
Orientals va conèixer el polític 
conservador Edward Stanley 
(1799-1869), lord Stanley, el 
qual mantingué una polèmica 
correspondència en el diari 
The Times l’any 1856 amb el 
secretari de l’Aliança, Samuel 
Pope.

Mill coincideix amb l’Aliança 
respecte a la llibertat de 
pensament, d’opinió i de cons-
ciència: pertanyen a l’individu 
i ningú no ha d’ingerir-s’hi 
amb cap llei. Ara bé, els actes, 
els hàbits i les relacions socials 
cal sotmetre’ls a la legislació 
de la societat. Però, a banda 
que el comerç d’alcohol sigui 
un acte social, el beure’n és 
individual (un acte individual 
que l’Aliança vol eliminar). 
Per Mill hi ha, doncs, a més a 
més, actes i hàbits indivi-
duals sobre els quals no s’ha 
d’aplicar cap legislació (perquè 
són individuals). En canvi, 
l’Aliança manté que hi ha uns 
drets socials susceptibles de 
regulació i que la beguda crea 
inseguretat, misèria i desmora-
litza la societat.
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L’any següent a la publi-
cació de La genealogia 
de la moral, l’any 1888,  
Nietzsche escriu una 
obra autobiogràfica, Ecce 
Homo, com s’arriba a ser 
el que un és, on comenta la 
Genealogia («el llibre més 
inquietant que s’ha escrit 
fins ara») i resumeix una 
nova veritat que «es fa visi-
ble entre espessos núvols»:

«La veritat de la ‘Primera 
dissertació’  és la psicologia 
del cristianisme: el naixe-
ment del cristianisme, de 
l’esperit del ressentiment, 
no de ‘l’esperit’ com es creu 
d’ordinari, –un antimovi-
ment per la seva essència, 
la gran revolta contra el 
domini dels valors nobles».

La genealogia és el procés 
d’estudiar i rastrejar 
l’ascendència i descendèn-
cia familiar d’una persona. 
Aquí Nietzsche l’associa 
amb l’etimologia, disciplina 
que estudia l’origen i evo-
lució de les paraules. Amb 
la Genealogia, Nietzsche 
pretén esbrinar el significat 
originari i ocult dels 
termes que van originar el 
significat de bo i de dolent 
o pervers.

«Aquests psicòlegs angle-
sos» als quals fa referència 
Nietzsche, i que per ell 
actuen de bona fe, són 
Charles Darwin (1809-
1882), Herbert Spencer 
(1820-1903), naturalistes i 

desenvolupament moral i intel·lectual envoltant el meu camí 
de perills i afeblint i desmoralitzant la societat, de la qual tinc 
el dret a reclamar ajuda i tracte mutus.» Una teoria dels ‘drets 
socials’, sense comparació amb cap altra de la qual fins ara 
hagués trobat probablement mai expressió en forma escrita, 
no és res més que això: és un dret absolut de tot individu que 
tot altre individu actuï en tots els aspectes exactament com ell 
faria; que qualsevol falta en la qüestió més insignificant viola 
el meu dret social i em dóna dret a demanar a la legislatura 
la reparació del dany. Un principi tan monstruós és molt més 
perillós que qualsevol intromissió concreta en la llibertat. No 
hi ha violació de la llibertat que no pogués justificar; no re-
coneix en absolut cap dret a la llibertat, llevat potser del de 
mantenir opinions en secret, sense mai revelar-les a ningú, ja 
que des del moment que una opinió que jo considero per-
judicial surt dels llavis d’algú, envaeix tots els ‘drets socials’ 
que m’atribueix l’Aliança. Aquesta doctrina atribueix a tots 
els homes un interès creat mutu en la seva perfecció moral, 
intel·lectual i, fins i tot, física, definida per cada reivindicador 
segons el seu propi criteri.

[§ 23] L’exemple de la pressió de l’opinió de la majoria 
respecte a la festa setmanal

Un altre exemple important de la ingerència il·legítima en 
la justa llibertat de l’individu, que no és una simple amena-
ça, sinó efectuada amb èxit des de fa temps, és la legislació 
sabàtica. Sens dubte, el fet d’abstenir-se un dia a la setmana 
de les ocupacions diàries normals, en la mesura que ho per-
meten les exigències de la vida, si bé només obliga els jueus 
des del punt de vista religiós, és un costum força beneficiós. 
I com que aquest costum no pot ser observat sense un con-
sentiment general en aquest sentit entre les classes treballa-
dores, per consegüent, en la mesura que si treballen algunes 
persones poden imposar la mateixa necessitat a d’altres, és 
permissible i just que la llei garanteixi a cadascú l’observança 
pels altres del costum suspenent les operacions més impor-
tats de la indústria durant un dia determinat. Però aquesta 
justificació, fonamentada en l’interès directe que altres tenen 
en l’observança de la pràctica per part de cada individu, no 
es pot aplicar a les ocupacions voluntàriament escollides a 
les quals una persona dedica les seves hores de lleure, com 
tampoc no és gens pertinent en el cas de les restriccions dels 
esplais per llei. És veritat que el divertiment d’alguns com-
porta la jornada laboral dels altres, però el plaer, per no dir 

112

Cal rebutjar una teoria dels 
drets socials que reconegués a 
tot individu el dret a obligar 
un altre a actuar com ell ho 
faria. Si s’admetés aquesta 
teoria, es podria demanar la 
intervenció de la societat quan 
un es considerés perjudicat per 
l’acte individual d’algú altre; 
només se salvarien les opinions 
guardades en complet secret 
ja que, en cas que algú més 
les conegués, sempre podria 
sentir-se perjudicat i creure 
que no es respectaven els 
esmentats drets socials. 

Mill és favorable a 
l’intervencionisme social 
en educació i a una certa 
regulació del treball; els més 
febles necessiten alguna 
protecció que afavoreixi les 
seves possibilitats d’elecció. 
El consentiment general de 
les classes treballadores ve a 
validar la festa setmanal (fer 
un dia de festa per setmana no 
era, en aquell temps, un dret 
reconegut). Ara bé, pertoca a 
la llibertat de cadascú decidir 
sobre el seu lleure, les seves 
activitats i, fins i tot, si prefe-
reix treballar el dia de festa 
setmanal i obtenir, a canvi, una 
compensació econòmica per 
treballar en diumenge.
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l’esbarjo útil de molts, val ben bé el treball d’uns quants, amb 
la condició que aquesta ocupació sigui lliurement escollida i 
pugui ser també lliurement abandonada. Els obrers tenen el 
perfecte dret a pensar que, si tothom treballés el diumenge, 
per una paga de sis dies caldria treballar-ne set, però mentre 
es deturin la gran majoria de feines, el petit nombre que han 
de feinejar per al goig dels altres obtenen un augment pro-
porcional dels seus salaris i, d’altra banda, no estan obligats a 
seguir en aquestes ocupacions, si és que prefereixen el lleure 
als guanys. 

[§ 24] L’opinió de la majoria no ha afectar les opcions 
religioses

Si calgués buscar un altre remei, es podria trobar en l’establi-
ment per costum d’un dia de festa a la setmana per a aquesta 
determinada classe de persones. L’únic motiu, doncs, que 
permeti la defensa de l’establiment de restriccions als esbar-
giments dominicals és que són censurables des del punt de 
vista religiós, raó per legislar que hauria de ser impugnada 
amb totes les nostres forces. Deorum injuriae Diis curae 
(«les injúries als déus són qüestió dels déus»). Resta encara 
per provar que la societat o algun dels seus servents han re-
but l’encàrrec celestial de venjar tota suposada ofensa a l’Om-
nipotència divina, que no sigui, alhora, un perjudici per als 
nostres semblants. La idea que és deure d’un home que un 
altre sigui religiós fou el fonament de totes les persecucions 
religioses perpetrades fins ara i, si l’admetessin, les justifica-
ria plenament. Encara que el sentiment que es manifesta en 
els repetits intents de tractar d’aturar el funcionament dels 
ferrocarrils els diumenges, en la resistència a obrir el museus 
o en coses anàlogues, no té la crueltat de les antigues per-
secucions, l’estat d’ànim que mostra és fonamentalment el 
mateix. És la determinació a no tolerar que els altres facin 
el que la seva religió els permet, ja que no ho deixa la religió 
del perseguidor. És la creença que Déu no sols abomina l’ac-
te de l’infidel, sinó que ens considerarà culpables si no li fem 
la vida impossible.

Com a alternativa a la retribu-
ció monetària per treballar en 
diumenge, es podria adoptar el 
costum de donar un altre dia 
de festa a aquestes persones. 
En tot cas, només es podria 
censurar el lleure dominical a 
causa de sentiments religiosos, 
però, com que pertanyen a 
l’àmbit individual, les lleis 
no han de governar-los. La 
llibertat individual se subratlla 
amb la irònica crítica d’aquells 
qui se senten cridats a venjar 
les ofenses a Déu (ofenses 
suposades i que a ningú no 
perjudiquen): primer que 
demostrin que han rebut d’Ell 
aquest encàrrec. Si s’admetés 
que és un deure de l’home 
religiós fer que un altre també 
ho sigui, es justificaria al per-
secució religiosa (des de l’any 
1689 l’Acta de la tolerància 
reconeix als anglesos el dret a 
la llibertat religiosa).
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[§ 25] L’opinió majoritària no ha d’intervenir en qüestions 
de les minories si la persona afectada no ho demana

No em puc estar d’afegir, a aquests exemples de la poca 
consideració en què normalment es té la llibertat humana, 
el llenguatge de franc esperit persecutori que usa la premsa 
d’aquest país, sempre que s’ocupa de la notícia del fenomen 
remarcable del mormonisme. Es podrien fer molts comenta-
ris sobre el fet inesperat i instructiu que una suposada nova 
revelació, i una religió, fundada sobre ella, producte d’una 
palpable impostura, ni tan sols abonada pel prestigi de les 
qualitats extraordinàries del seu fundador, és creguda per 
centenars de milers de persones i ha arribat a constituir els 
fonaments d’una societat en l’època dels diaris, dels ferrocar-
rils i del telègraf. El que aquí ens interessa és que aquesta 
religió, com les altres i millors religions, té els seus màrtirs; 
que el seu profeta i fundador fou linxat pels seus ensenya-
ments; que altres dels seus fidels perderen les seves vides a 
mans de la mateixa injusta violència; que foren expulsats a 
la força, com a comunitat, de la terra que els veié néixer, i 
que, després d’haver estat perseguits cap a un lloc solitari 
al bell mig del desert, ara n’hi ha molts en aquest país que 
gosen declarar públicament que estaria bé (si bé no és con-
venient) enviar una expedició contra ells per tal d’obligar-los 
per la força a professar les opinions d’altres persones. L’ar-
ticle de la doctrina mormona que constitueix la provocació 
principal de l’antipatia que desborda així els límits ordinaris 
de la tolerància religiosa és la seva sanció de la poligàmia, la 
qual, per bé que permesa als mahometans, als hindús i als 
xinesos, sembla despertar una animositat implacable quan 
es practica per persones que parlen anglès i que professen 
la doctrina de Crist. Personalment desaprovo profundament 
aquesta institució mormona, alhora per altres raons i perquè, 
en comptes d’estar fonamentada en el principi de la llibertat, 
en representa una infracció directa, ja que no és res més que 
una confirmació de les cadenes de la meitat dels membres de 
la comunitat i de la desatenció de l’obligació de reciprocitat 
envers aquesta meitat en què incorre l’altra meitat. Amb tot, 
cal recordar que aquesta relació és tan voluntària per part de 
les dones implicades, que es pot considerar que la pateixen, 
com la que hi ha en qualsevol altra forma d’institució matri-
monial. I per més sorprenent que aquest fet ens sembli, té la 
seva explicació en les idees i els costums habituals del món, 
ja que, en ensenyar a les dones a creure que el matrimoni és 
una cosa indispensable, fan comprensible que moltes d’elles 
prefereixin ser una d’entre diferents esposes a no ser-ne cap. 
No es demana que altres països reconeguin aquestes unions 

Crítica a la premsa per voler 
imposar l’opinió de la majoria 
a les minories. Mill qüestiona 
l’ús dels mitjans de comu-
nicació del seu temps —la 
premsa— per intentar imposar 
l’opinió majoritària a les 
minories.

L’Església de Jesucrist dels 
Sants del Darrer Dia o Església 
Mormona fou fundada a Nova 
York l’any 1830 per Joseph 
Smith (1805-1844).

El nom mormó prové del Llibre 
del Mormó, un suposat antic 
document escrit en planxes 
d’or que Smith traduí seguint 
l’ordre divina de restaurar 
l’Església original de Crist i 
que relata una migració jueva a 
Amèrica l’any 600 aC. Aques-
ta doctrina afirma la revelació 
contínua i promou una activa 
tasca missionera, educativa 
i ètica que emfasitza la vida 
familiar, l’ordre social, el res-
pecte a l’autoritat i l’abstenció 
d’alcohol, tabac, cafè i te.

Hi ha una certa ironia en 
l’observació segons la qual no 
s’admet per a les persones que 
parlen anglès i que professen 
la doctrina de Crist allò que, 
tanmateix, sí que es permet 
als musulmans, als hindús i als 
xinesos.

Mill no està d’acord amb la 
poligàmia perquè va directa-
ment en contra de la llibertat 
individual, perquè lliga la 
meitat femenina de la població 
i perquè oblida el deure de 
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o deslliurin una part dels seus habitants de les lleis en vigor 
a causa de les opinions mormones. Però quan els dissidents 
han fet concessions als sentiments hostils dels altres molt més 
del que justament se’ls podria demanar; quan han abandonat 
els països en què les seves doctrines eren inacceptables i s’han 
establert en un racó remot de la terra, que han estat els pri-
mers a fer habitable per a l’espècie humana, només se’ls pot 
impedir que hi visquin sota les lleis que els plaguin recorrent 
als principis de la tirania, amb la condició que no cometin 
agressió contra altres nacions i permetin una perfecta lliber-
tat de moviment als qui estiguin insatisfets amb els seus cos-
tums. Un escriptor recent, en alguns aspectes de mèrit consi-
derable, proposa (per usar les seves pròpies paraules) no una 
croada, sinó una civilitzada, contra aquesta comunitat poli-
gàmica, per tal de posar fi al que li sembla un pas enrere en 
la civilització. Jo també estic d’acord amb aquest darrer punt, 
però no crec que cap comunitat tingui el dret a forçar una 
altra a civilitzar-se. Mentre que els que pateixen la llei dolenta 
no demanin ajut a altres comunitats, no puc admetre que per-
sones que no tenen res a veure amb ells hagin d’intervenir-hi i 
acabar amb un estat de coses amb el qual hi estan d’acord tots 
els directament interessats perquè representa un escàndol 
per a individus que es troben a milers de milles de distància, 
que no són part afectada. Que els enviïn missioners, si volen, 
a predicar contra aquesta doctrina i que s’hi oposin, amb mit-
jans justos (fer callar els seus membres no n’és cap) a l’avenç 
de creences semblants entre els membres del seu poble. Si 
la civilització ha prevalgut sobre la barbàrie quan la barbàrie 
dominava el món, és exagerat témer que la barbàrie, després 
d’haver estat sotmesa plenament, revisqui i arribi a conquerir 
la civilització. Una civilització que pugui sucumbir davant el 
seu enemic vençut ha d’haver esdevingut tan degenerada que 
ni els seus propis sacerdots ni mestres ni ningú més tingui la 
capacitat o s’amoïni a sortir en la seva defensa. Si és així, que 
aquesta civilització desaparegui com més aviat millor. Només 
pot anar de mal en pitjor fins que sigui destruïda i regenerada 
per bàrbars enèrgics (com ara l’imperi occidental).

reciprocitat que els homes 
tenen respecte a les dones. Es 
distingeix entre ser partidari 
d’una institució i entendre’n 
l’aparició sociohistòrica. 
L’explicació de per què sorgeix 
—que no pas l’acceptació— es 
troba en les idees i els costums 
habituals al món, que ensenyen 
a les dones a creure que el 
matrimoni és indispensable.

Aquest text planteja 
l’anomenat dret d’intervenció. 
Mill afirma que no s’ha 
d’impedir viure sota principis 
tirànics a un poble mentre 
aquest poble no agredeixi 
ningú i es garanteixi la llibertat 
de moviment als dissidents. 
Mill està en contra d’imposar 
res per la força —encara que 
es tracti d’un suposat avenç 
de la civilització—, mentre 
les persones destinatàries no 
ho demanin. Mill aposta per 
l’educació i el convenciment 
amb mitjans justos (mai no ho 
són la força o fer callar algú).

L’esperança o la creença que 
la civilització serà capaç de so-
breviure a la barbàrie ha estat 
denominada per Karl Popper 
(1902-1994) com el mite de 
l’optimisme racionalista.
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John Stuart Mill: El Utilitarismo 

Cap. 2: ¿Qué es el utilitarismo? 

(Idea principal: La utilitat no està oposada al plaer) 

Una observación incidental es cuanto se necesita hacer contra el necio error de suponer que 
quienes defienden la utilidad como criterio de lo justo e injusto, usan el término en el sentido 
restringido y meramente familiar que opone la utilidad al placer. A los adversarios filosóficos 
del utilitarismo se les debe una excusa por haber parecido, aun momentáneamente, que se 
les confundía con cualquier capaz de tan absurdo error de interpretación; el cual es tanto 
más extraordinario, cuanto la acusación contraria de que lo refiere todo al placer, tomado en 
su forma más grosera, es otro de los cargos que comúnmente se hacen al utilitarismo. 

Como ha señalado acertadamente un hábil escritor, la misma clase de personas, y a menudo 
las mismísimas personas, denuncian la teoría como impracticablemente austera, cuando la 
palabra utilidad precede a la palabra placer, y como demasiado voluptuosamente practicable 
cuando la palabra placer precede a la palabra utilidad. Los que conocen algo del asunto, 
tienen conciencia de que todo escritor que, desde Epicuro a Bentham, haya sostenido la 
teoría de la utilidad, ha entendido por ésta no algo que hubiera que contraponer al placer, 
sino el placer mismo, juntamente con la ausencia de dolor; y que en vez de oponer lo útil a lo 
agradable o a lo decorativo, han declarado siempre que lo útil significa estas cosas, entre 
otras. Sin embargo, el vulgo, incluyendo a los escritores, no sólo de periódicos y revistas. 
sino de libros de peso y pretensiones, está cayendo continuamente en este superficial error. 
Habiendo oído la palabra utilitario, aunque sin saber nada de ella, excepto su sonido, 
expresan habitualmente con ella la repulsa o el menosprecio del placer en alguna de sus 
formas: belleza, adorno o diversión. Y este término se aplica tan neciamente no sólo en las 
censuras, sino a veces en las alabanzas, como si implicara superioridad con respecto a la 
frivolidad, o a los meros placeres del momento. Este uso pervertido es el único con que se 
conoce popularmente la palabra, y del cual extraen su significación las nuevas generaciones. 
Los que introdujeron la palabra, pero dejaron de usarla como un distintivo hace muchos 
años, bien pueden sentirse llamados a reasumirla, si esperan que haciéndolo pueden 
contribuir a rescatarla de su extrema degradación (1). 

(El principi ètic en què es fonamenta la utilitat) 

El credo que acepta la Utilidad o Principio de la Mayor Felicidad como fundamento de la 
moral, sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tienden a promover la 
felicidad; e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por 
felicidad el placer, y la ausencia de dolor; por infelicidad, el dolor y la ausencia de placer. 
Para dar una visión clara del criterio moral que establece esta teoría, habría que decir mucho 
más particularmente, qué cosas se incluyen en las ideas de dolor y placer, y hasta qué punto 
es ésta una cuestión patente. Pero estas explicaciones suplementarias no afectan a la teoría 
de la vida en que se apoya esta teoría de la moralidad: a saber, que el placer y la exención 
de dolor son las únicas cosas deseables como fines; y que todas las cosas deseables (que 
en la concepción utilitaria son tan numerosas como en cualquier otra), lo son o por el placer 
inherente a ellas mismas, o como medios para la promoción del placer y la prevención del 
dolor. 

(No parlem de simple hedonisme) 

Ahora bien, esta teoría de la vida suscita un inveterado desagrado en muchas mentes, entre 
ellas, algunas de las más estimables por sus sentimientos e intenciones. Como dicen, 
suponer que la vida no tiene un fin más elevado que el placer -un objeto de deseo y 
persecución mejor y más noble- es un egoísmo y una vileza, es una doctrina digna sólo del 
cerdo, con quien fueron comparados despreciativamente los seguidores de Epicuro, en una 
época muy temprana; doctrina cuyos modernos defensores son objeto, a veces, de la misma 
cortés comparación por parte de sus detractores franceses, alemanes e ingleses. 



(Plaers superiors i inferiors) 

Cuando se les ha atacado así, los epicúreos han contestado siempre que los que presentan 
a la naturaleza humana bajo un aspecto degradante no son ellos, sino sus acusadores, 
puesto que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de otros placeres 
que los del cerdo. Si este supuesto fuera verdadero, la acusación no podría ser rechazada; 
pero entonces tampoco sería una acusación; porque si las fuentes del placer fueran 
exactamente iguales para el cerdo que para el hombre, la norma de vida que fuese buena 
para el uno sería igualmente buena para el otro. La comparación de la vida epicúrea con la 
de las bestias se considera degradante precisamente porque los placeres de una bestia no 
satisfacen la concepción de la felicidad de un ser humano. Los seres humanos tienen 
facultades más elevadas que los apetitos animales y, una vez se han hecho conscientes de 
ellas, no consideran como felicidad nada que no incluya su satisfacción. Realmente, yo no 
creo que los epicúreos hayan deducido cabalmente las consecuencias del principio utilitario. 
Para hacer esto de un modo suficiente hay que incluir muchos elementos estoicos, así como 
cristianos. Pero no se conoce ninguna teoría epicúrea de la vida que no asigne a los placeres 
del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación, un valor mucho más alto en cuanto 
placeres, que a los de la mera sensación. Sin embargo, debe admitirse que la generalidad de 
los escritores utilitaristas ponen la superioridad de lo mental sobre lo corporal, principalmente 
en la mayor permanencia, seguridad y facilidad de adquisición de lo primero; es decir, más 
bien en sus ventajas circunstanciales que en su naturaleza intrínseca. Con respecto a estos 
puntos, los utilitaristas han probado completamente su tesis; pero, con la misma 
consistencia, podrían haberlo hecho con respecto a los otros, que están, por decirlo así, en 
un plano más elevado. Es perfectamente compatible con el principio de utilidad reconocer el 
hecho de que algunas clases de placer son más deseables y más valiosas que otras. Sería 
absurdo suponer que los placeres dependen sólo de la cantidad, siendo así que, al valorar 
todas las demás cosas, se toman en consideración la cualidad tanto como la cantidad. 

Si se me pregunta qué quiere decir diferencia de cuálidad entre los placeres, o qué hace que 
un placer, en cuanto placer, sea más valioso que otro, prescindiendo de su superioridad 
cuantitativa, sólo encuentro una respuesta posible; si, de dos placeres, hay uno al cual, 
independientemente de cualquier sentimiento de obligación moral, dan una decidida 
preferencia todos o casi todos los que tienen experiencia de ambos, ése es el placer más 
deseable. Si. quienes tienen un conocimiento adecuado de ambos, colocan a uno tan por 
encima del otro, que, aun sabiendo que han de alcanzarlo con un grado de satisfacción 
menor, no lo cambian por ninguna cantidad del otro placer, que su naturaleza les permite 
gozar, está justificado atribuirle al goce preferido una superioridad cualitativa tal, que la 
cuantitativa resulta, en comparación, de pequeña importancia. 

Ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes tienen un conocimiento igual y una 
capacidad igual de apreciar y gozar, dan una marcada preferencia al modo de existencia que 
emplea sus facultales superiores. Pocas criaturas humanas consentirían que se las 
convirtiera en alguno de los animales inferiores, a cambio de un goce total de todos los 
placeres bestiales; ningún ser humano inteligente consentiría en ser un loco, ninguna 
persona instruída, en ser ignorante, ninguna persona con sentimiento y conciencia en ser 
egoísta e infame: ni siquiera se les podría persuadir de que el loco, el estúpido o el bellaco 
están más satisfechos con su suerte que ellos con la suya. 

No estarán más dispuestos a ceder lo que poseen a cambio de la más completa satisfacción 
de todos los deseos que tienen en común con ellos. Si llegaran a imaginarlo, sería en casos 
de desgracia tan extrema, que por salir de ella cambiarían su suerte por la de cualquier otro, 
a pesar de parecerles indeseable. Un ser de facultades más elevadas necesita más para ser 
feliz; probablemente es capaz de sufrir más agudamente, y, con toda seguridad, ofrece más 
puntos de acceso al sufrimiento que uno de un tipo inferior; pero, a pesar de estas 
desventajas, nunca puede desear verdaderamente hundirse en lo que él considera un grado 
inferior de la existencia. Podremos dar la explicación que queramos de esta repugnancia; 
podremos atribuírla al orgullo, nombre que se aplica sin discernimiento alguno de los 
sentimientos más estimables y a algunos de los menos estimables de que es capaz la 
humanidad; podremos reducirla al amor de la libertad e independencia personal, que fue 



entre los estoicos uno de los medios más eficaces para inculcarla; podremos atribuírla al 
amor al poder o al amor a las excitaciones, los cuales realmente contribuyen y entran a 
formar parte de ella; pero su denominación más apropiada es el sentido de la dignidad, el 
cual es poseído, en una u otra forma, por todos los seres humanos, aunque no en exacta 
proporción con sus facultades más elevadas, y constituye una parte tan esencial de la 
felicidad de aquellos en quienes es fuerte, que nada que choque con él puede ser deseado 
por ellos, excepto momentáneamente. Todo el que supone que esta preferencia lleva 
consigo un sacrificio de la felicidad -que el ser superior, en circunstancias proporcionalmente 
iguales, no es más feliz que el inferior- confunde las ideas bien distintas de felicidad y 
satisfacción. Es indiscutible que los seres cuya capacidad de gozar es baja, tienen mayores 
probabilidades de satisfacerla totalmente; y un ser dotado superiormente siempre sentirá 
que, tal como está constituido el mundo, toda la felicidad a que puede aspirar será 
imperfecta. Pero puede aprender a soportar sus imperfecciones, si son de algún modo 
soportables. Y éstas no le harán envidiar al que es inconsciente de ellas, a no ser que 
tampoco perciba el bien al cual afean dichas imperfecciones. Es mejor ser un hombre 
satisfecho que un cerdo satisfecho, es mejor ser Sócrates insatisfecho, que un loco 
satisfecho. Y si el loco o el cerdo son de distinta opinión, es porque sólo conocen su propio 
lado de la cuestión. El otro extremo de la comparación conoce ambos lados. 

Podría objetarse que muchos que son capaces de los placeres superiores, a veces los 
posponen a los inferiores, por la influencia de la tentación. Pero esto es bien compatible con 
una apreciación total de la superioridad intrínseca del placer más elevado. Por debilidad de 
carácter, los hombres se deciden a menudo por el bien más próximo, aunque saben que es 
menos valioso; y esto tanto cuando la elección se hace entre dos placeres corporales, como 
cuando se hace entre lo corporal y lo espmtual. Buscan el halago sensual que perjudica a la 
salud, aunque saben perfectamente que la salud es un bien mayor. Podría objetarse a esto 
que muchos que se entregan con entusiasmo juvenil a todo lo que es noble, conforme 
avanzan los años se hunden en la indolencia y el egoísmo. Pero no creo que quienes 
merecen esta acusación tan común escojan voluntariamente los placeres inferiores con 
preferencia a los superiores. Creo que antes de dedicarse excIusivamente a Ios unos, se han 
incapacitado ya para los otros. La capacidad para los sentimientos más nobles es en muchas 
naturalezas una planta muy tierna que muere con facilidad, no sólo por influencias hostiles, 
sino por la mera falta de alimentos. En la mayoría de las personas jóvenes muere 
prontamente, si las ocupaciones a que les lleva su posición, o el medio social en que se 
encuentran no son favorables al ejercicio de sus facultades. Los hombres pierden sus 
aspiraciones elevadas como pierden su agudeza intelectual, porque no tienen tiempo ni 
oportunidad para favorecerlas. Se adhieren a los placeres inferiores, no porque los prefieran 
deliberadamente, sino porque son los únicos a que tienen acceso, o los únicos de que 
pueden gozar duraderamente. Podría preguntarse si alguno que haya permanecido 
igualmente próximo a ambas clases de placer, ha preferido serena y conscientemente el 
inferior; si bien es cierto que muchos de todas las edades han fracasado en el intento inútil 
de combinar ambos. 

No puede haber apelación contra este veredicto de los únicos jueces competentes. Sobre la 
cuestión de cuál es el más valioso entre dos placeres, o cuál es el modo de existencia más 
grato a los sentimientos, aparte de sus atributos morales y de sus consecuencias, debe 
admitirse como final el juicio de aquellos que están más capacitados por el conocimiento de 
ambos, o, si difieren entre sí, el de la mayoría. Y no hay lugar a la menor vacilación en 
aceptar este juicio con respecto a la cualidad del placer; puesto que no hay otro tribunal a 
que acudir, ni aun respecto de la cantidad. ¿Qué método hay para determinar? ¿Cuál es el 
más agudo entre dos dolores, o cuál es la más intensa entre dos sensaciones placenteras, 
sino el sufragio general de los que están familiarizados con ambos? Ni los dolores ni los 
placeres son homogéneos, y el dolor siempre es heterogéneo respecto del placer. ¿Qué 
puede decidir si un placer particular merece adquirirse a costa de un dolor particular, excepto 
los sentimientos y el juicio de los expertos? Por tanto, cuando esos sentimientos y ese juicio 
declaran que, aparte de su intensidad, los placeres derivados de las facultades superiores 
son específicamente preferibles a aquellos de que es susceptible la naturaleza animal, 
separada de las facultades superiores, es que tienen el mismo derecho a dar un dictamen 
sobre este asunto. 



(La felicitat del major nombre) 

Me he detenido en este punto, por ser parte necesaria de una concepción justa de la Utilidad 
o Felicidad, consideradas como regla directiva de la conducta humana. Pero no es en modo 
alguno una condición indispensable para la aceptación del criterio utilitarista; porque no es 
ese criterio la mayor felicidad del propio agente, sino la mayor cantidad de felicidad general; 
y si puede dudarse de que un carácter noble sea siempre más feliz por su nobleza, no cabe 
duda de que hace más felices a los demás, y que el mundo en general gana inmensamente 
con ello. El utilitarismo, por tanto, sólo podría alcanzar su fin con el cultivo general de la 
nobleza de carácter, si cada individuo se beneficiara solamente de la nobleza de los otros, y 
la suya propia, en lo que a la felicidad concierne, fuera una pura consecuencia del beneficio. 
Pero la simple enunciación de un absurdo como éste hace superflua su refutación. 

(La felicitat entesa com a plaer i absència de dolor) 

Según el Principio de la Mayor Felicidad, tal como se acaba de exponer, el fin último por 
razón del cual son deseables todas las otras cosas (indiferentemente de que consideremos 
nuestro propio bien o el de los demás) es una existencia exenta de dolor y abundante en 
goces, en el mayor grado posible, tanto cuantitativa, como cualitativamente. 

El método comparativo es el que mejor nos proporciona la comprobación de la superioridad 
cualitativa; y la regla para medirla con relación a la cantidad, es la preferencia que sienten los 
que tienen mejores oportunidades de experiencia, junto con los hábitos de la reflexión y 
propia observación. Siendo éste, según la opinión utilitarista, el fin de los actos humanos, es 
también necesariamente su criterio de moralidad. Podemos, pues, definirlo como el conjunto 
de reglas y preceptos de humana conducta por cuya observación puede asegurarse a todo el 
género humano una existencia como la descrita en la mayor extensión posible; y no sólo al 
género humano, sino hasta donde la naturaleza de las cosas lo permita a toda la creación 
consciente. 

(L'home pot aconseguir la felicitat) 

Contra esta doctrina, surge, sin embargo, otra clase de críticos, para quienes la felicidad no 
puede ser en ninguna de sus formas el objetivo de la vida y de la acción humanas. En primer 
lugar, porque es inalcanzable, y preguntan despreciativamente: ¿qué derecho tienes a ser 
feliz? Pregunta a la cual hace Carlyle esta adicíón: ¿qué derecho tenías hace poco tiempo ni 
siquiera a ser? En segundo lugar, dicen que los hombres pueden obrar sin felicidad; que 
todos los seres humanos lo han experimentado, y no han podido llegar a ser nobles sino 
aprendiendo la lección de Entsagen, o renunciación; lección que, aprendida y aceptada 
totalmente, es el comienzo y la condición necesaria de toda virtud. 

La primera de estas objeciones llegaría hasta las raíces de la cuestión si estuviera bien 
fundada, porque si los seres humanos no han de poseer felicidad alguna, su consecuencia 
no puede ser el fin de la moralidad ni de la conducta racional. Aun en este caso, todavía 
podría decirse algo a favor de la teoría utilitarista. En efecto, la utilidad no sólo incluye la 
búsqueda de la felicidad, sino también la prevención o mitigación de la desgracia; y si la 
primera es quimérica, quedará el gran objetivo y la necesidad imperativa de evitar la 
segunda, por cuanto, al menos, la humanidad se cree capaz de vivir; y no se refugia 
simultáneamente en el acto del suicidio recomendado bajo ciertas condiciones por Novalis. 
Sin embargo, cuando se afirma absolutamente la imposibilidad de la felicidad humana, este 
aserto, si no es una especie de sutiIeza verbal, es al menos, una exageración. Si 
entendemos por felicidad la continuidad de las excitaciones altamente placenteras, es bien 
evidente que esto es imposible. Un estado de placer exaltado dura sólo un momento, o, en 
algunos casos y con interrupciones, horas o días. Es el resplandor momentáneo del gozo, 
pero no su llama firme y permanente. Los filósofos que enseñaron que la felicidad es la 
finalidad de la vida, fueron tan conscientes de esto como los que se burlan de ellos. La 
felicidad a que se referían no era la de una vida en continuo éxtasis, pero sí una existencia 
integrada por momentos de exaltación, dolores escasos y transitorios y muchos y variados 
placeres, con predominio de los activos sobre los pasivos, y poniendo como fundamento de 



todo, no esperar de la vida más de lo que puede dar. Una vida así compuesta siempre ha 
merecido el nombre de felicidad para aquellos que han tenido la suerte de disfrutarla. Y esta 
clase de existencia es todavía el patrimonio de muchos; durante una parte considerable de 
su vida. La miserable educación actual y las miserables circunstancias sociales son el único 
obstáculo a su logro por parte de casi todos. 

(Avantatges dels esperits cultivats) 

Nuestros objetantes quizá duden de que los seres humanos a quienes se enseña a 
considerar la felicidad como fin de la vida, quedasen satisfechos con una participación tan 
moderada en aquella. Pero gran número de hombres se han contentado con mucho menos. 
Los principales elementos que integran una vida satisfecha son dos: la tranquilidad y el 
estímulo. Cualquiera de ellos suele considerarse suficiente por sí mismo para dicho 
resultado. Con mucha tranquilidad, muchos encuentran que se contentarían con poquísimo 
placer; con grandes estímulos, pueden adaptarse otros a una cantidad considerable de dolor. 
Sin duda alguna, no es intrínsecamente imposible capacitar a la humanidad para unir ambos 
elementos. Lejos de ser incompatibles, se dan naturalmente unidos. La prolongación del uno, 
sirve de preparación y suscita el deseo del otro. 

Aquellos cuya indolencia llega a vicio, son los únicos que no desean el estímulo después de 
un intervalo de reposo; aquellos cuya necesidad de estímulo constituye enfermedad, son los 
únicos que juzgan insípida y monótona la tranquilidad que sigue a la excitación, en vez de 
considerarla agradable en proporción directa con el estimulo que la precedió. Cuando las 
gentes medianamente afortunadas en bienes materiales no encuentran en la vida goces 
suficientes para hacerla valiosa, la causa está en que sólo se preocupan de sí mismas. Para 
aquellos que no sienten afecto ni por los individuos ni por la comunidad, los estímulos que 
ofrece la vida son muy restringidos; en todo caso, disminuyen cuando se acerca el tiempo en 
que todos los intereses egoístas han de cesar por la muerte. En cambio, los que dejan seres 
queridos, y, especialmente, los que han cultivado un sentimiento de simpatía por los 
intereses colectivos de la humanidad, retienen frente a la muerte un interés por la vida tan 
intenso como cuando poseían el vigor de la juventud y de la salud. Después del egoísmo, la 
principal causa de insatisfacción ante la vida es la falta de cultivo intelectual. Una inteligencia 
cultivada -no me refiero a la del filósofo, sino a la de cualquiera que encuentre abiertas las 
puertas del conocimiento y haya sido enseñado a ejercer sus facultades de un modo normal- 
halla fuentes de inagotable interés en todo lo que le rodea: en los objetos de la Naturaleza, 
las obras de arte, las creaciones poéticas, los acontecimientos de la historia, las costumbres 
pasadas y presentes de la humanidad, y sus perspectivas futuras. Realmente, es posible 
permanecer indiferente a todo esto, y, además, sin haberlo consumido en una milésima 
parte. Pero esto es sólo cuando, desde el principio, se carece de interés moral o humano por 
esas cosas, y únicamente se ha buscado en ellas la satisfacción de la curiosidad. 

Ahora bien, no hay en la naturaleza de las cosas razón alguna para que la herencia de todo 
ser nacido en un país civilizado no sea cierto grado de cultura intelectual suficiente para 
suscitar un interés inteligente por todos esos objetos de contemplación. Como tampoco hay 
necesidad intrínseca de que cualquier ser humano sea un interesado egoísta apartado de 
todo sentimiento o cuidado que no se centre en su propia y miserable individualidad. Aún 
hoy, es común algo tan superior a esto como para dar amplia seguridad de lo que puede 
hacerse con la especie humana. Aunque en grados desiguales, el afecto por los individuos y 
un interés sincero en el bien público, son posibles para todo ser humano rectamente 
educado. En un mundo en que hay tanto de interesante, tanto que gozar, y también tanto 
que corregir y mejorar, todo el que posea esta moderada cantidad de moral y de requisitos 
intelectuales, es capaz de una existencia que puede llamarse envidiable; a menos que esa 
persona, por malas leyes o por sujeción a la voluntad de otros, sea despojada de la libertad 
para usar de las fuentes de la facilidad a su alcance, no dejará de encontrar envidiable esa 
existencia, si escapa a las maldades positivas de la vida, a las grandes fuentes de 
sufrimiento físico y mental, tales como la indigencia, la enfermedad, la malignidad, la vileza o 
la pérdida prematura de los seres queridos. El punto esencial del problema reside, por tanto, 
en la lucha contra estas calamidades. Es una rara fortuna escapar enteramente a ellas; y, tal 
como son hoy las cosas, el problema no puede evitarse, ni frecuentemente mitigarse en 



proporción considerable. Sin embargo, ninguno cuya opinión merezca una atención 
momentánea, puede dudar de que los mayores males del mundo son de suyo evitables, y si 
los asuntos humanos siguen mejorando, quedarán encerrados al final dentro de estrechos 
límites. La pobreza, en cualquier sentido que implique sufrimiento, podrá ser completamente 
extinguida por la sabiduría de la sociedad, combinada con el buen sentido y la prudencia de 
los individuos. Incluso el más obstinado de los enemigos, la enfermedad, podrá ser reducido 
indefinidamente con una buena educación física y moral, y un control apropiado de las 
influencias nocivas. Así ha de ser mientras los progresos de la ciencia ofrezcan para el futuro 
la promesa de nuevas conquistas directas contra este detestable enemigo. 

Cada avance realizado en esa dirección nos libra no sólo de los accidentes que interrumpen 
nuestras propias vidas, sino -lo que es aún más interesante- de los que nos privan de aquello 
en que se cifra nuestra felicidad. En cuanto a las vicisitudes de la fortuna y demás 
contrariedades inherentes a las circunstancias del mundo, son principalmente el efecto de 
dos graves imprudencias: el desarreglo de los deseos y las condiciones sociales malas e 
imperfectas. En resumen, todas las grandes causas del sufrimiento humano pueden 
contrarrestarse considerablemente, y muchas casi enteramente, con el cuidado y el esfuerzo 
del hombre. Su eliminación es tristemente lenta; una larga serie de generaciones perecerá 
en la brecha antes de que se complete la conquista y se convierta este mundo en lo que 
fácilmente podra ser si la voluntad y el conocimiento no faltan. Sin embargo, todo hombre lo 
bastante inteligente y generoso para aportar a la empresa su esfuerzo, por pequeño e 
insignificante que sea, obtendrá de la lucha misma un noble goce que no estará dispuesto a 
vender por ningún placer egoísta. 

(Què pot portar a fer una renúncia de la pròpia felicitat: anàlisi) 

Esto lleva a una exacta estimación de lo que dicen nuestros objetantes sobre la posibilidad, y 
la obligación de obrar sin ser feliz. Incuestionablemente, es posible obrar sin ser feliz; lo hace 
involuntariamente el noventa por ciento de los hombres, aun en aquellas partes del mundo 
que están menos sumidas en la barbarie. Suelen hacerlo voluntariamente el héroe o el 
mártir, en aras de algo que aprecian más que su felicidad personal. Pero este algo ¿qué es, 
sino la felicidad de los demás, o alguno de los requisitos de la felicidad? Es noble la 
capacidad de renunciar a la propia felicidad o a sus posibilidades; pero, después de todo, 
este sacrificio debe hacerse por algún fin. No es un fin en si mismo; y si se nos dice que su 
fin no es la felicidad, sino la virtud, yo pregunto: ¿Qué podría serlo mejor que la felicidad, si el 
héroe o el mártir no creyeran que habían de ganar para los otros la exención de un sacrificio 
semejante? ¿Se sacrificarían si creyeran que su renunciamiento a la felicidad personal no 
produciría más fruto que legar al prójimo una suerte igual a la suya, dejándolo también en la 
situación de la persona que ha renunciado a la felicidad? Se debe toda clase de honores a 
aquel que puede renunciar al goce personal de la vida, cuando con su renunciación 
contribuye dignamente a aumentar la felicidad del mundo. Pero el que lo hace, o pretende 
hacerlo, con otro fin, no merece más admiración que el asceta que está en el altar. Esta, 
quizá sea una alentadora prueba de lo que los hombres pueden hacer; pero, con toda 
seguridad, no es un ejemplo de lo que debieran hacer. 

Sólo un estado imperfecto del mundo es causa de que el mejor modo de servir a los demás 
sea la renunciación a la propia felicidad. Pero reconozco que mientras el mundo sea 
imperfecto no podrá encontrarse en el hombre una virtud más elevada que la disposición a 
hacer tal sacrificio. Y, por paradójico que sea, añadiré que la capacidad de obrar 
conscientemente sin pretender ser feliz, es el mejor procedimiento para alcanzar en lo 
posible la felicidad. Porque nada, excepto esa conciencia, puede elevar a una persona por 
encima de las vicisitudes de la vida, haciéndole sentir que, por adversos que le sean el hado 
o la fortuna, no tienen el poder de sojuzgarla. Cuando sabe esto una persona se libera del 
exceso de ansiedad que producen los males de la vida y, al igual que muchos estoicos en los 
peores tiempos del imperio romano, es capaz de cultivar con serenidad las fuentes de 
satisfacción accesibles a ella, sin que su inseguridad o duración le importen más que su 
inevitable fin. 

Entretanto, permítase a los utilitaristas que no cesen de reclamar la moralidad de la 



abnegación y el autosacrificio como una propiedad que les pertenecía con tanto derecho 
como a los estoicos o a los trascendentalistas. La moral utilitarista reconoce al ser humano el 
poder de sacrificar su propio bien por el bien de los otros. Sólo rehusa admitir que el 
sacrificio sea un bien por sí mismo. Un sacrificio que no aumenta ni tiende a aumentar la 
suma total de la felicidad, lo considera desperdiciado. La única renunciación que aplaude es 
la devoción a la felicidad, o a alguno de los medios para conseguir la felicidad de los demás: 
ya de los hombres considerados colectivamente, ya de los individuos dentro de los límites 
impuestos por los intereses colectivos de la humanidad. 

(L'harmonia entre l'interès de l'individu i el bé general) 

Debo advertir una vez más que los detractores del utilitarismo no le hacen la justicia de 
reconocer que la felicidad en que se cifra la concepción utilitarista de una conducta justa, no 
es la propia felicidad del que obra, sino la de todos. Porque el utilitarismo exige a cada uno 
que entre su propia felicidad y la de los demás, sea un espectador tan estrictamente 
imparcial como desinteresado y benevolente. En la norma áurea de Jesús de Nazaret, 
leemos todo el espíritu de la ética utilitarista: Haz como querrías que hicieran contigo y ama a 
tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste el ideal de perfección de la moral utilitarista. 
Como medios para conseguir la más exacta aproximación a este ideal, el utilitarismo exigiría 
los siguientes: primero, que las leyes y disposiciones sociales colocaran la felicidad o (como 
prácticamente podemos llamarla) el interés de cada individuo del modo más aproximado, en 
armonía con el interés común; segundo, que la educación y la opinión, que tan vasto poder 
tienen sobre el carácter humano, usaran su poder para establecer en la mente de cada 
individuo una asociación indisoluble entre su propia felicidad y el bien de todos; 
especialmente entre su propia felicidad y la práctica de aquellos modos de conducta, positiva 
y negativa, que la consideración de la felicidad universal prescribe. Así, el individuo no sólo 
sería incapaz de concebir su felicidad en oposición con el bien general, sino que uno de los 
motivos de acción habituales en él sería el impulso a promover directamente el bien general. 
Además, los sentimientos correspondientes ocuparían un lugar preeminente en la existencia 
consciente de todo ser humano. 

Si los impugnadores de la moral utilitaria la consideraran en este su verdadero carácter, no 
sé qué otra recomendación, incluida en otra moral, podrían echar de menos, qué desarrollo 
de la naturaleza humana más bello o más excelso podrian encontrar en cualquier otro 
sistema ético, qué motivos de acción inaccesibles al utilitarismo serían en estos sistemas la 
base de sus preceptos. 

(Retrets contra l'utilitarisme) 

Los detractores del utilitarismo no siempre pueden ser acusados de presentarlo bajo una 
apariencia tan desacreditada. Por el contrario, los que tienen una justa idea de su carácter 
desinteresado, a veces le reprochan el que su criterio sea demasiado elevado para la 
humanidad. Dicen que es exigir demasiado el que la gente deba obrar siempre con el fin de 
promover los intereses generales de la sociedad. Pero esto es equivocar la verdadera 
significación de un criterio de moral, y confundir las normas de las acciones con sus motivos. 
Es asunto de la ética decirnos cuáles son nuestros deberes, o con qué método podemos 
conocerlos. Pero ningún sistema de ética exige que el único motivo de cuanto hacemos haya 
de ser un sentimiento del deber; por el contrario, el noventa por ciento de nuestros actos se 
realizan por otros motivos, y son justos, si las reglas del deber no los condenan. El hacer de 
esta falsa interpretación una base de objeción contra el utilitarismo es tanto más injusto con 
él, cuanto sus partidarios han ido más lejos que casi todos los otros moralistas en afirmar 
que el motivo no tiene nada que ver con la moralidad de la acción, aunque si con el mérito 
del agente. El que salva a otra persona que se ahoga, hace lo que es moralmente justo, bien 
sea su motivo el deber, bien la esperanza de ser pagado por el esfuerzo; el que traiciona al 
amigo que confía en él, es culpable de un crimen, aunque su objeto sea servir a otro amigo 
al cual esté muy obligado. Pero hablando sólo de los actos cuyo motivo es el deber y la 
obediencia directa a los principios, es una falsa interpretación del modo de pensar utilitarista 
considerar que implica que la gente haya de fijar su objetivo en algo tan amplio como el 
mundo o la sociedad en general. La inmensa mayoría de las acciones buenas no se realizan 



en provecho del mundo, sino de los individuos, de cuyo bien depende el del mundo. En estas 
ocasiones, los pensamientos de los hombres más virtuosos no necesitan ir más allá de las 
personas particulares a que se dirigen, excepto para asegurarse de que al beneficiarlas no 
están violando el derecho, esto es las esperanzas legítimas y autorizadas de cualquiera. La 
multiplicación de la felicidad es, según la ética utilitaria, el objeto de la virtud; las ocasiones 
en que cualquiera (uno entre mil) puede hacer esto en gran escala o, con otras palabras, 
puede ser un bienhechor público, no son sino excepcionales. Sólo en estas ocasiones es 
cuando está llamado a tomar en cuenta la utilidad pública; en todos los demás casos, lo 
único a que ha de atender es a la utilidad privada, al interés o a la felicidad de unas pocas 
personas. Aquellos cuyas acciones influyen sobre la sociedad en general, son los únicos que 
necesitan interesarse por un objeto tan amplio. En los casos de omisión -actos que se 
prohiben por consideraciones morales, aunque sus consecuencias pudieran ser benéficas en 
un caso particular- sería indigno de un agente inteligente no darse cuenta de que una acción 
de esa clase, practicada con generalidad, sería injuriosa generalmente. Ese es el 
fundamento de la obligación de abstenerse de ella. La magnitud del respeto al interés público 
que este reconocimiento implica, no es superior a la exigida por cualquier sistema de moral, 
porque todos ordenan abstenerse de cualquier cosa que sea perniciosa para la sociedad. 

Las mismas consideraciones conducen a otro reproche contra la doctrina de la utilidad. Se 
fundamenta en una interpretación aún más grosera del objeto de un criterio de moralidad y 
del verdadero significado de las palabras justo e injusto. Se afirma, frecuentemente, que el 
utilitarismo vuelve fríos e incapaces de simpatía a los hombres; que enfría sus sentimientos 
morales hacia los individuos; que sólo les hace atender a la seca y dura consideración de las 
consecuencias de la acción, sin introducir en su estimación moral las cualidades de donde la 
acción emana. Si este aserto significa que esos hombres no permiten que sus juicios sobre 
la rectitud o maldad de un acto sean influidos por su opinión de las cualidades de la persona 
que lo realiza, ésta no es una queja contra el utilitarismo, sino contra todo criterio de 
moralidad. Porque ningún criterio ético conocido decide que una acción sea buena o mala a 
causa de que la realice un hombre bueno o malo; y menos aún porque la realice o no un 
hombre amable, honrado o benevolente. Estas consideraciones no son apropiadas a la 
estimación de los actos, sino de las personas; y no hay en la doctrina utilitarista nada 
incongruente con el hecho de existir en las personas otras cosas interesantes además de la 
rectitud o maldad de sus actos. Los mismos estoicos, con el paradójico abuso del lenguaje 
que formaba parte de su sistema, por el cual se esforzaban en elevarse por encima de todo, 
excepto la virtud, gustaban de decir que el que lo posee todo, ése y sólo ése, es rico, es 
bello, es un rey. Pero la doctrina utilitarista no reivindica nada de esto a favor del hombre 
virtuoso. Los utilitaristas son bien conscientes de que hay otras cualidades y atributos 
deseables, además de la virtud, y están perfectamente dispuestos a conceder a todas su 
valor. 

También son conscientes de que una acción justa no revela necesariamente un carácter 
virtuoso, y que los actos censurables proceden, con frecuencia, de cualidades merecedoras 
de alabanzas. Cuando esto es manifiesto en cualquier caso particular, modifica la 
estimación, no del acto, por cierto, sino del agente. No obstante, concedo que ellos tienen la 
opinión de que en una larga carrera la mejor prueba de un buen carácter son las buenas 
acciones; y resueltamente se niegan a considerar como buena cualquier disposición mental 
cuya tendencia predominante sea producir una mala conducta. Esto les hace impopulares 
entre mucha gente; pero es una impopularidad que deben compartir con todo el que vea de 
un modo serio la distinción entre lo justo y lo injusto. Además, no es un reproche cuya 
refutación deba inquietar al utilitarista consciente. 

Si esta objeción sólo quiere decir que muchos utilitaristas miden exclusivamente la moralidad 
de los actos con el criterio utilitario, y no subrayan suficientemente las otras bellezas del 
carácter que contribuyen a hacer amable o admirable al ser humano, esto podría admitirse. 
Los utilitaristas que han cultivado los sentimientos morales, pero no la simpatía o la 
percepción artística, caen efectivamente en este error; también lo hacen todos los demás 
moralistas que se encuentran en las mismas condiciones. Lo que puede decirse en excusa 
de éstos vale también para aquéllos, esto es, que si hubiera de darse algún error, es mejor 
que sea éste. De hecho, podemos afirmar que entre los utilitaristas, lo mismo que entre los 
partidarios de los demás sistemas, se dan todos los grados imaginables de rigidez y laxitud 



en la aplicación de sus criterios; unos son rigurosamente puritanos, mientras otros son tan 
indulgentes como podrían desear el pecador o el sentimental. Pero, en conjunto, una 
doctrina que pone en lugar prominente el interés que tiene la humanidad en reprimir o 
prevenir toda conducta que viole la ley moral, no es probable que sea inferior a ninguna otra 
en volver las sanciones de la opinión contra tales violaciones. Verdad que quienes reconocen 
distintos criterios de moralidad, no es de esperar que estén de acuerdo sobre la cuestión de 
qué es lo que viola la ley moral. Pero las diferencias de opinión sobre las cuestiones morales 
no las introdujo por primera vez en el mundo el utilitarismo. En cambio, esta doctrina 
proporciona un criterio para decidir las diferencias que, si no siempre es fácil, es tangible e 
inteligible en todos los casos. 

(Malinterpretacions de l'ètica utilitarista) 

Quizá no sea superfluo señalar otros errores comunes en la interpretación de la ética 
utilitarista. Algunos tan obvios y groseros que podría parecer imposible que ninguna persona 
de honestidad e inteligencia cayera en ellos. Pero aun las personas con grandes dotes 
mentales suelen tomarse muy poca molestia en entender el significado de cualquier opinión 
que choque con sus prejuicios. Los hombres son, en general, tan poco conscientes de que 
esta voluntaria ignorancia constituye un defecto, que incluso en las obras concienzudas de 
las personas de mayores pretensiones a la honradez y la filosofía, encontramos los más 
vulgares errores de interpretación de las doctrinas éticas. No es raro oír hablar de la doctrina 
de la utilidad haciendo caer invectivas sobre ella por atea. Si fuese necesario decir algo 
contra una suposición tan simple, diríamos que la cuestión depende de qué idea se tiene del 
carácter moral de la Divinidad. Si es verdadera la creencia de que Dios desea ante todo la 
felicidad de las criaturas, y que éste fue el objeto de la creación, el utilitarismo no sólo no es 
una doctrina atea, sino que es más profundamente religiosa que ninguna otra. Si se quiere 
decir que el utilitarismo no acepta la revelación de la voluntad de Dios como suprema ley de 
la moral, contesto que un utilitarista que crea en la perfecta sabiduría y bondad de Dios, 
creerá necesariamente que todo lo que Dios haya considerado oportuno revelar con relación 
a la moral, cumplirá en sumo grado las exigencias del utilitarismo. Pero, además de los 
utilitaristas, otros han tenido la opinión de que la revelación cristiana se dirigió, y se 
encamina, a informar a los corazones y las mentes de los hombres con un espíritu capaz de 
hacerles buscar por sí mismos lo que es justo y de inclinarlos a hacerlo cuando lo 
encuentran, más bien que a decirles, a no ser de un modo muy general, lo que es. 
Necesitamos una doctrina ética cuidadosamente observada para que ella nos interprete la 
voluntad de Dios. Si esta opinión es correcta o no, es superfluo discutirlo aquí. Puesto que 
cualquier cosa que concuerde con la religión, natural o revelada, puede ser objeto de 
investigaciones éticas, resulta tan accesible al moralista utilitarista como a cualquier otro. 
Puede usar de ella como testimonio de Dios a la utilidad o nocividad de cualquier acto dado, 
con el mismo derecho que otros la usan como señal de una ley trascendente que no tiene 
relación con la utilidad o con la felicidad. 

Además, se estigmatiza sumariamente al utilitarismo como doctrina inmoral, dándole el 
nombre de conveniencia y aprovechando la ventaja de que el uso popular de este término lo 
opone a la justicia. Pero la conveniencia, en el sentido en que se opone a la justicia, indica 
generalmente lo que es conveniente para el interés particular del agente mismo; como 
cuando un ministro sacrifica los intereses de su país para mantenerse en su cargo. Cuando 
significa algo mejor que esto, indica lo que es conveniente para algún objeto inmediato o 
algún fin momentáneo, pero que viola una regla cuya observación es conveniente en un 
grado más elevado. En este sentido, la conveniencia, en vez de ser una misma cosa con la 
utilidad, es una rama de lo dañino. Así, sería a menudo conveniente decir una mentira para 
superar un obstáculo o para conseguir inmediatamente algún fin útil para nosotros o para los 
demás, Pero el cultivo de un sentimiento agudo de la veracidad es una de las cosas más 
útiles a que puede servir nuestra conducta, y el debilitamiento de ese sentimiento es una de 
las más perjudiciales. Cualquier desviación, incluso involuntaria, de la verdad, tiene gran 
influencia, sobre el debilitamiento de nuestra confianza en la veracidad de los asertos 
humanos, confianza que no sólo es el soporte de todo el bienestar social presente, sino que 
su insuficiencia influye más que ninguna otra cosa en lo que puede llamarse retraso de la 
civilización, de la virtud y de todo lo que es el fundamento de la felicidad humana. Por ello, 
sentimos que la violación de la regla de conveniencia trascendente para conseguir una 



ventaja inmediata no es conveniente. El que, por su conveniencia personal o la de algún otro, 
hace lo que de él depende por privar a la humanidad de un bien e infligirle un mal que 
dependen, más o menos, de la mutua confianza que los hombres ponen en sus palabras, 
obra como uno de sus peores enemigos. Sin embargo, todos los moralistas reconocen que 
esa regla, aun siendo sagrada, admite posibles excepciones. Las principales se dan cuando 
la omisión de algún hecho (como delatar a un malhechor o dar malas noticias a una persona 
gravemente enferma) salvaría a un individuo (especialmente a un individuo que no sea uno 
mismo) de una desgracia grande e inmerecida, y cuando la omisión sólo puede lograrse con 
una negación. Mas para que una excepción tenga el menor efecto posible sobre la confianza 
en la veracidad, y no se extienda más allá de lo necesario, debería reconocerse y definir sus 
límites, si fuera posible. Y si el principio de utilidad es bueno para algo, debe ser bueno para 
aquilatar esas utilidades que chocan entre sí, y señalar la zona en que cada una prepondera. 

(El càlcul utilitarista no impedeix de decidir) 

Los defensores de la utilidad se sienten llamados con frecuencia a replicar objeciones tales 
como ésta de que antes de la acción no hay tiempo para calcular o sopesar los efectos de 
una línea de conducta sobre la felicidad general. Es exactamente como si se dijera que es 
imposible guiar nuestra conducta sobre la felicidad general. Es exactamente como si se 
dijera que es imposible guiar nuestra conducta por el cristianismo a causa de que, en cada 
ocasión en que debe hacerse algo, no hay tiempo para leerse el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. La respuesta a esta objeción es que ha habido un amplio tiempo, a saber; todo 
el pasado de la especie humana. Durante todo ese tiempo, el género humano ha estado 
aprendiendo por experiencia las tendencias de las acciones. Toda la prudencia, lo mismo 
que toda la moralidad de la vida, dependen de esa experiencia. La gente habla como si el 
comienzo del curso de la experiencia hubiera sido diferido hasta el momento presente, y 
como si el momento en que algún hombre siente la tentación de intervenir en la propiedad o 
en la vida de otro, fuera la primera vez en que se ha de considerar si el asesinato o el robo 
son perjudiciales a la felicidad humana. Yo ni siquiera creo que ese hombre encontraría la 
cuestión muy enigmática; pero de todas formas el asunto está entonces en sus manos. Es 
verdaderamente extravagante suponer que, si el género humano hubiera convenido en 
considerar que la utilidad es la mejor prueba de la moralidad, no habría llegado a un acuerdo 
sobre qué es útil, y no habría tomado medidas para enseñar al joven sus nociones sobre el 
asunto, y robustecerlas con la ley y la opinión. No hay dificultad en probar que todo sistema 
ético es defectuoso si suponemos que lleva aparejada la idiotez universal; pero si no es ése 
el caso, el género humano debe haber adquirido ya creencias positivas concernientes a los 
efectos que algunos actos tienen sobre la felicidad. Las creencias que así se han decantado 
constituyen las reglas de moralidad de la multitud, y también del filósofo, mientras éste no 
haya conseguido encontrarlas mejores. Yo admito, o mejor, mantengo seriamente que los 
filósofos podrían hacerlo con facilidad, incluso en la actualidad; que nuestro código moral no 
es en absoluto de derecho divino, que la humanidad todavia tiene mucho que aprender 
respecto de los efectos de los actos sobre la felicidad. Los corolarios del principio de utilidad, 
como los preceptos de todo arte práctico, admiten un perfeccionamiento indefinido y, dada la 
índole progresiva de la mente humana, su mejoramiento sigue adelante constantemente. 
Pero una cosa es considerar que las reglas de moralidad son mejorables, y otra pasar por 
alto enteramente las generalizaciones intermedias, y pretender probar directamente cada 
acto individual por medio del primer principio. Es una idea extraña la de que el 
reconocimiento de un primer principio es incompatible con la de los principios secundarios. 
Informar a un viajero sobre la situación de su destino final no es prohibirle que utilice las 
señales y postes indicadores del camino. La proposición de que la felicidad es el fin y el 
objetivo de la moralidad no significa que no deba trazarse un camino hacia esta meta, o que 
a las personas que allá van no se les pueda aconsejar que tomen una dirección mejor que 
otra. Verdaderamente, los hombres deberían cesar de decir sobre este asunto absurdos que 
no querrían decir ni oir con respecto a otras cuestiones de interés práctico. Nadie pretende 
que el arte de la navegación no se base en la astronomía, por el hecho de que los marinos 
no pueden entretenerse en calcular el almanaque náutico. Siendo criaturas racionales se 
hacen a la mar con el almanaque ya calculado; y todas las criaturas racionales salen al mar 
de la vida con una opinión formada sobre lo que es justo e injusto, lo mismo que sobre cosas 
mucho más difíciles que son cuestión de sabiduría o locura. Y es de suponer que sigan 
haciéndolo en tanto la previsión sea una cualidad humana. Cualquiera que sea el principio 



fundamental de moralidad que adoptemos, necesitamos para su aplicación principios 
subordinados. Puesto que la imposibilidad de obrar sin éstos es común a todos los sistemas, 
no puedo proporcionar argumentos contra ninguno en particular. Pero razonar gravemente 
como si tales principios secundarios no pudieran existir, y como si la humanidad hubiera 
permanecido hasta ahora, y hubiera de permanecer siempre, sin extraer consecuencias 
generales de las experiencias de la vida humana, creo que es el absurdo más grande a que 
se ha llegado nunca en las controversias filosóficas. 

(Avantatges del criteri utilitarista) 

El resto de la serie de argumentos contra el utilitarismo consiste principalmente en poner a 
su cuenta las debilidades comunes de la naturaleza humana y las dificultades generales que 
estorban a las personas conscientes en el trazado de su camino por la vida. Se nos dice que 
un utilitarista podrá hacer de su caso particular una excepción de las reglas morales, y que 
bajo la tentación verá más utilidad en el quebrantamiento de una regla que en su 
observación. Pero, ¿es el utilitarismo el único credo capaz de proporcionarnos excusas para 
obrar mal, y medios para engañar la propia conciencia? Los proporcionan en abundancia en 
todas las doctrinas que reconocen la existencia de conflictos morales. Esto lo reconocen 
todas las doctrinas que han sido aceptadas por personas sanas. No es defecto de ningún 
credo, sino de la complicada naturaleza de los asuntos humanos, el que la conducta no 
pueda ser conformada de manera que no exija excepciones, y el que apenas ninguna clase 
de acción pueda ser establecida firmemente como obligatoria siempre o condenable siempre. 
No hay ningún credo ético que no atempere la rigidez de sus leyes, dándoles cierta amplitud 
que, bajo la responsabilidad moral del agente, las acomode a las peculiaridades de las 
circunstancias. Y por la abertura así hecha, entran en todos los credos el engaño de uno 
mismo y la casuística deshonesta. No existe ningún sistema de moral en que no surjan casos 
inequívocos de obligaciones encontradas. Estas son las verdaderas dificultades, los puntos 
intrincados de la teoría de la ética y de la guía consciente de la conducta personal. Son 
superables, practicamente con mayor o menor éxito, según el entendimiento y las virtudes 
del individuo; pero difícilmente puede pretenderse que ninguno sea el menos calificado para 
tratar de ellos, porque posea un criterio último al cual puedan ser referidos todos los deberes 
y derechos encontrados. Si la utilidad es la última fuente de la obligación moral, la utilidad 
puede ser invocada para decidir entre aquéllos cuando sus demandas son incompatibles. 
Aunque sea un criterio de difícil aplicación, es mejor que nada en absoluto. En cambio, en 
otros sistemas, todas las leyes morales invocan una autoridad independiente, y no hay 
ningún imperativo común para mediar entre ellas. Sus pretensiones a la precedencia sobre 
las demás descansan poco menos que en la sofistería y, a menos que sean determinadas, 
como generalmente lo son, por la influencia no reconocida de consideraciones utilitarias, dan 
carta blanca a la intervención de deseos personales y parcialidades. Debemos recordar que 
sólo en los casos de conflicto entre los principios secundarios es cuando se requiere apelar a 
los primeros principios. No hay ningún caso de obligación moral que no implique algún 
principio secundario; y si se trata de uno solo, apenas pueden caber dudas reales de cuál es 
en la mente de la persona que reconoce dicho principio. 

 

Notas 

(1) El autor de este ensayo tiene razones para creer que él fue la primera persona que puso 
en uso la palabra utilitario. No la inventó, sino que la adoptó tomándola de una expresión 
incidental de Annals of the Parish de Mr. Galt. Después de usarla como una designación 
durante algunos años, él y otros la abandonaron por un creciente desagrado hacia todo lo 
que se pareciese a contraseña o insignia de una opinión sectaria. Pero, como nombre de una 
simple opinión, no de un conjunto de opiniones -para designar el reconocimiento de utilidad 
como criterio, no un modo particular de aplicarlo- el término responde a una necesidad del 
lenguaje y, en muchos casos, ofrece un modo conveniente de evitar rodeos fatigosos. 
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Capítol IV: De quina mena de prova
és susceptible el principi d’utilitat

[§ 1] Les qüestions relatives als fins últims no comporten 
proves directes 

Ja s’ha assenyalat que les qüestions relatives als fins últims no 
admeten prova en el sentit ordinari del terme. La impossibili-
tat de provar mitjançant raonament és un fet comú de tots els 
primers principis, tant pel que fa a les primeres premisses del 
nostre coneixement com a les relatives a la nostra conducta. 
Però les primeres, com que són qüestions de fet, poden ser 
objecte d’una apel·lació directa a les facultats que jutgen els 
fets, és a dir, els nostres sentits i la nostra consciència interna. 
Pot apel·lar-se a aquestes mateixes facultats en les qüestions 
relatives als fins pràctics? O, mitjançant quina altra facultat 
pot obtenir-se’n coneixement? 

[§ 2] Per a l’utilitarisme, l’única cosa desitjable com a fi 
és la felicitat

Les qüestions relatives als fins són, en altres paraules, qües-
tions relatives a quines coses són desitjables. La doctrina 
utilitarista sosté que la felicitat és desitjable i que és l’única 
cosa desitjable com a fi, essent les altres coses només desit-
jables com a mitjans per obtenir tal fi. Què necessita aquesta 
doctrina —quins requisits li cal satisfer— per justificar la seva 
pretensió de ser acceptada?

 

[§ 3] Tothom desitja la felicitat i  això la fa desitjable

Tot el que es pot dir per provar que un objecte és visible 
és que la gent efectivament el vegi. L’única prova que un so 
és audible és que efectivament la gent el senti. I de manera 
semblant per a les altres fonts de la nostra experiència. Així 
mateix, entenc que l’única prova que es pot presentar que 
alguna cosa és desitjable és que la gent, de fet, la desitgi real-
ment. Si el fi que la doctrina utilitarista es proposa a si matei-
xa no fos, en la teoria i en la pràctica, reconegut com a fi, res 
no podria mai convèncer ningú que tal cosa ho era. No pot 
oferir-se cap raó de per què la felicitat general és desitjable, 
excepte que cada persona, en la mesura que considera que 
està al seu abast, desitja la seva pròpia felicitat. Tanmateix, 
essent això un fet, disposem no solament de les proves sufici-
ents per demostrar-ho, sinó també de tot allò que pot exigir 
la justificació que la felicitat és un bé: la felicitat de cada per-

Segons Mill, tan natural li sem-
bla a l’ésser humà considerar el 
benestar aliè que gairebé ningú 
no viuria atenent l’interès 
general, només quan ho exigís 
l’interès propi (llevat dels 
moralment insensibles).

Un primer principi no queda 
provat amb un raonament que 
demana una base anterior. 
Aquesta mancança afecta 
la definitiva validació de 
l’obligació moral. Ara bé, si 
respecte del coneixement dels 
fets ens refiem de les facultats 
que els jutgen (els sentits i la 
consciència interna), cal veure 
si això mateix es pot fer amb la 
fonamentació de la conducta 
moral. Queda pendent la pre-
gunta final —que contestarà en 
el § 3— respecte a «quina altra 
facultat pot obtenir coneixe-
ment d’ells?».

L’utilitarisme proposa que 
l’obtenció de la felicitat és el 
fi suficient de la conducta. La 
resta només és desitjable com a 
mitjà que en depèn. La felicitat 
és desitjada per si mateixa, 
intrísecament.

Per Mill, l’única prova del 
desig de felicitat és que, de 
fet, la gent la desitja; així, la 
felicitat es mostra com un fi de 
la conducta i, per tant, com un 
criteri de moralitat. Els fets fan 
perfectament moral l’ideal de 
la felicitat. Mill ofereix aquesta 
resposta a la pregunta final 
del § 1.

Mill sembla que cau en l’error 
denominat per George E. 
Moore (1873-1958) fal·làcia 
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sona és un bé per a aquesta persona i la felicitat general és, 
doncs, un bé per al conjunt de totes les persones. D’aquesta 
manera, la Felicitat mostra el seu dret a ser considerada com 
un dels fins de la conducta i, consegüentment, com un dels 
criteris de moralitat. 

[§ 4] Moltes persones desitgen, a més de la felicitat, la virtut

Però això no és suficient per demostrar que sigui l’únic cri-
teri. Per aconseguir-lo, d’acord amb la mateixa regla, sem-
blaria necessari demostrar no tan sols que tothom desitja la 
felicitat, sinó que mai ningú no desitja cap altra cosa. Ara bé, 
és evident que les persones sí que desitgen coses que, en el 
llenguatge ordinari, es distingeixen clarament de la felicitat. 
Per exemple, les persones desitgen la virtut i l’absència del 
vici tant com el plaer i l’absència de dolor. El desig de la vir-
tut no és tan universal, però és un fet tan real com el desig de 
felicitat. D’aquí que aquells que s’oposen al criteri utilitarista 
creguin tenir dret a inferir que hi ha altres fins de l’acció hu-
mana a banda de la felicitat i que la felicitat no és el criteri 
d’aprovació i desaprovació.

[§ 5] Els utilitaristes reconeixen el criteri de la virtut 
i afirmen fins i tot que la virtut és desitjable per si mateixa

Tanmateix, la doctrina utilitarista nega que tothom desitgi la 
virtut? Manté que la virtut no és una cosa a desitjar? Més 
aviat el contrari. Manté no solament que la virtut ha de ser de-
sitjable, sinó que també ho ha de ser desinteressadament, per 
si mateixa. Tant se val l’opinió que els moralistes utilitaristes 
tinguin sobre les condicions originals que han fet que la vir-
tut sigui virtut; tant se val si creuen com si no (i, de fet, ho cre-
uen) que les accions i les disposicions virtuoses ho són única-
ment perquè afavoreixen la realització d’un altre fi diferent de 
la virtut. Feta aquesta concessió, quan es determini —tenint 
en compte aquestes consideracions— allò que és virtuós, els 
utilitaristes no tan sols posen la virtut al capdavant mateix de 
les coses que són bones com a mitjans per al fi últim, sinó que 
també reconeixen com a fet psicològic la possibilitat que pu-
gui ser, per al individu, un bé en si mateix, sense subordinar-
lo a cap altre fi més enllà d’ell. Els utilitaristes postulen fins i 
tot que l’estat d’ànim no és el correcte si no s’adequa al prin-
cipi d’Utilitat, ni és un estat d’ànim més favorable a la felicitat 
general, tret que s’apreciï la virtut en aquest sentit —com una 
cosa desitjable en si mateixa—, encara que, en el cas particu-
lar, no produeixi aquelles altres conseqüències desitjables que 

naturalista: a partir d’un fet 
(el desig) es pretén inferir 
o obtenir un valor (la seva 
desitjabilitat); es passa del ser a 
l’haver de ser. Del fet que una 
cosa passi, no se’n segueix que 
hagi de passar. Així podem 
tenir desitjos que no hauríem 
de tenir. El fet que la gent 
desitgi la felicitat és considerat 
per Mill com a prova de la 
desitjabilitat de la felicitat. No 
és una prova definitiva, perquè 
el mateix autor reconeix an-
teriorment que «les qüestions 
relatives als fins últims no 
admeten prova».

Tanmateix, quan un crític 
preguntà a Mill quin dret tenia 
al plaer, la resposta va ser 
que és un fet que els humans 
som, simplement, així, i que 
és un fet que la psicologia 
humana no permet una altra 
cosa: intentar que el plaer no 
es doni en les accions és un 
impossible.

Virtut: és la voluntat d’actuar 
bé pel simple fet de fer el bé 
desinteressadament.

Mill també funda el valor o 
desitjabilitat de la virtut en el 
fet de l’existència d’un desig 
de virtut: com succeeix amb la 
felicitat, es pot plantejar si es 
passa incorrectament d’un fet 
a un valor.

La virtut, després d’haver estat 
mitjà per a la felicitat, esdevé 
part de la felicitat.

Segons Mill, a més del desig 
de felicitat, sovint també hi ha 
un desig de virtut. Per això, 
no es pot atacar l’utilitarisme 
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tendeix a produir i a causa de les quals se la considera com 
a virtut. Mantenir aquesta opinió no significa, de cap manera, 
un abandonament del principi de la Felicitat. Els ingredients 
de la felicitat són molt variats i cadascun d’ells és desitjable 
en si mateix i no simplement quan se’l considera com a part 
d’un agregat. El principi d’Utilitat no significa que un plaer 
determinat, com ara la música, o qualsevol alliberament del 
dolor, com ara la salut, hagi de ser considerat com un mitjà 
per obtenir una cosa que forma un bloc anomenat Felicitat 
i que hagi de ser desitjat per aquest motiu. Són desitjats i de-
sitjables en si i per si mateixos; a més de ser mitjans, són una 
part del fi. La virtut, segons la doctrina utilitarista, no és pas 
naturalment i originàriament una part del fi, però pot arribar 
a ser-ho. En aquells que l’estimen desinteressadament, ja ho 
és, desitjant-la i apreciant-la no pas com un mitjà d’obtenció 
de la felicitat, sinó com una part de la seva felicitat.

[§ 6] Els diners, després d’haver-ne estat un mitjà, esdevenen 
part de la felicitat

Per il·lustrar millor tot això, podem recordar que la virtut 
no és l’única cosa que originàriament és un mitjà, i que, si 
no fos un mitjà d’una altra cosa, seria indiferent i no deixaria 
de ser-ho mai; ara bé, en associar-se amb allò altre per a què 
és mitjà, arriba a ser desitjat per si mateixa, i fins i tot, de la 
manera més intensa. Què direm, per exemple, de l’amor als 
diners? Originàriament no hi ha res que faci els diners més 
desitjables que qualsevol munt de pedretes brillants. No té 
altre valor que el de les coses que permet comprar; els diners 
ofereixen només el mitjà per satisfer el desig d’altres coses 
diferents dels diners. Tanmateix, l’amor als diners no tan sols 
és una de les forces més poderoses que mouen la vida hu-
mana, sinó que els diners també són, en molts casos, desit-
jats en i per si mateixos. El desig de posseir diners és, sovint, 
més fort que el desig d’utilitzar-los i segueix incrementant-se 
quan s’es-vaeixen els desigs que els diners haurien de perme-
tre satisfer. Pot dir-se, doncs, amb total veritat, que els diners 
són desitjats no amb vista a un fi, sinó com una part del fi. 
Després d’haver estat un mitjà d’obtenció de la felicitat, han 
esdevingut en si mateixos l’ingredient principal de la concep-
ció que l’individu es forma de la felicitat. Es pot dir el mateix 
de la major part dels grans objectius de la vida humana —el 
poder, per exemple, o la fama. Amb la diferència que cadas-
cuna d’aquestes dues coses comporten un cert plaer immedi-
at que dóna l’aparença, o almenys ho sembla, de ser propi de 
si mateixes, cosa que no es pot dir respecte dels diners. I, fins 

com si no considerés desitjable 
la virtut; la virtut ha de ser 
desitjable per si mateixa, sense 
que això depengui de res. 
Resta per determinar allò que 
és virtuós.

La virtut es pot presentar 
inicialment com un mitjà o 
instrument per obtenir la feli-
citat i, per tant, com quelcom 
diferent d’ella. Ara bé, Mill 
constata que els ingredients 
de la felicitat són diversos (i 
cadascun d’ells pot ser volgut 
per si mateix i no en relació 
al tot); la virtut pot deixar de 
ser un mitjà i esdevenir un 
component de la felicitat. 
En resposta a algunes acusa-
cions d’hedonisme (teoria ètica 
que identifica el bé amb el 
plaer i el mal amb el dolor), en 
aquest text Mill s’allunya dels 
simples plaers primaris. Ser 
feliç és assolir aquells fins, com 
ara la virtut, que donen una 
satisfacció humana profunda i 
duradora. Amb això Mill està 
recuperant un element molt 
valuós de l’Ètica clàssica: la 
virtut.

Mill considera que la 
virtut és part de la felicitat. 
Se separa així del fundador 
de l’utilitarisme, Jeremy 
Bentham (1748-1832), per 
qui la virtut és un mitjà —dels 
més efectius— d’incrementar 
la felicitat.

Així com la virtut deixa de ser 
un mitjà d’obtenció de la feli-
citat i n’esdevé un ingredient, 
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i tot, l’elevada atracció natural, tant del poder com de la fama, 
es troba en l’ajut immens que aporten per a la realització dels 
nostres altres desigs. La forta associació així formada entre 
ells i els objectes dels nostres desigs és allò que dóna al desig 
directe del poder i de la fama la intensitat que sovint té, inten-
sitat que, en el cas d’algunes persones, ultrapassa en força tots 
els altres desigs. En aquests casos els mitjans han esdevingut 
una part del fi i, a més, una part del fi més important que cap 
de les coses de les quals són mitjans. Allò que abans havia 
estat desitjat com un instrument d’obtenció de la felicitat, és 
ara desitjat per si mateix. Tanmateix, en ser desitjat per si ma-
teix, és desitjat com a part de la felicitat. La persona és feliç 
—o creu ser-ho— amb la seva mera possessió i és infeliç si 
és incapaç d’aconseguir-la. El desig que es té no és una cosa 
diferent del desig de felicitat, com tampoc no ho és l’amor a la 
música o el desig de salut. Tot plegat està inclòs en la felicitat. 
Tot plegat forma part dels ingredients de què està fet el desig 
de felicitat. La Felicitat no és una idea abstracta, sinó un tot 
concret i aquestes són algunes de les seves parts. El princi-
pi d’utilitat aprova i legitima que així sigui. La vida fóra una 
cosa molt pobra, no gaire ben proveïda de fonts de felicitat, 
si la naturalesa no hagués fet que coses que en principi eren 
indiferents, però capaces de conduir o d’associar-se en algun 
altre sentit amb la satisfacció dels nostres desigs primaris, po-
guessin esdevenir elles mateixes fonts de plaers de més valor 
que els plaers primaris, tant pel que fa a la seva permanència 
en l’espai de l’existència humana que són capaços d’abastar, 
com per la seva intensitat. 

[§ 7] La virtut és, d’entre totes les coses desitjables, la que més 
pot contribuir a la felicitat general

La virtut, segons la concepció utilitarista, és un bé d’aquesta 
mena. Originalment, no se la desitjava, cap motiu hi empe-
nyia, excepte el fet que conduïa al plaer i, sobretot, preserva-
va del dolor. Però, gràcies a l’associació que es forma, es pot 
sentir com un bé en si mateixa, i, com a tal, ser desitjada amb 
tanta intensitat com qualsevol altre bé. Però hi ha una dife-
rència entre la virtut i l’amor als diners, al poder o a la fama: 
tots aquest desigs poden fer tornar —i sovint efectivament 
tornen— l’individu un ésser nociu per als altres membres 
de la societat a la qual pertany, mentre que res no el fa més 
beneficiós per als seus semblants que el cultiu i l’amor desin-
teressat de la virtut. En conseqüència, el principi utilitarista, 
pel fet de tolerar i aprovar tots els altres desigs adquirits, en la 
mesura que no esdevinguin més nocius que útils a la felicitat 

també els diners, el poder o 
la fama (en principi, un mitjà 
per obtenir la felicitat) poden 
passar a ser-ne un component. 
El mateix procés que fa que els 
diners deixin de ser un mitjà 
i constitueixin un component 
de la felicitat, també pot 
succeir amb la major part 
dels grans objectius de la vida 
humana, com ara el poder o 
la fama. Després d’una intensa 
associació habitual entre la 
felicitat i allò que era desitjat 
per l’individu com un mitjà 
o instrument per obtenir-la, 
esdevé una part de la mateixa 
felicitat.

La concepció ètica de Mill, 
lluny de l’idealisme, vol 
fundar-se en la realitat dels 
fets de l’experiència. Així 
com la llibertat no és quelcom 
abstracte sinó la suma de 
diverses llibertats concretes 
i possibilitats de realització 
personal, també la felicitat 
està constituïda d’elements 
concrets.

L’associació d’una cosa indi-
ferent o neutra en matèria de 
plaer amb la satisfacció d’un 
desig primari fa que aquesta 
cosa sigui una font de plaer 
més valuosa en duració i en 
intensitat. Però, més enllà dels 
plaers primaris (i d’un hedo-
nisme cru), el plaer de més 
qualitat i el benestar provenen 
de la satisfacció del desig; com 
afirmà Mill mateix «val més ser 
un home insatisfet que no pas 
un porc satisfet».

Tot i que la virtut o l’amor 
als diners, al poder i a la fama 
segueixin un mateix procés 
(de mitjans passen a fins), hi 
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general, recomana i exigeix que es cultivi l’amor a la virtut 
en el més alt grau possible, ja que la té per la cosa que més 
contribueix a la felicitat general.

[§ 8] De les consideracions anteriors es desprèn que no hi ha 
en realitat més que una cosa desitjada: la felicitat. Tot el que 
és desitjat d’una manera que no sigui mitjà per a algun fi més 
allunyat, i en darrer terme per a la felicitat, és desitjat com una 
part mateixa de la felicitat, i no és desitjat per si mateix fins 
que no esdevé una part de la felicitat. Aquells que desitgen la 
virtut per si mateixa la desitgen sigui perquè la consciència 
de tenir-la és un plaer, sigui perquè la consciència de no te-
nir-la és un dolor, sigui per les dues raons plegades. Atès que, 
en realitat, el plaer i el dolor rarament es presenten separats, 
sinó que gairebé sempre apareixen junts, la mateixa persona 
experimenta el plaer d’haver obtingut un cert grau de virtut i 
el dolor de no haver-ne obtingut més. Si ella no experimentés 
ni aquest plaer ni aquest dolor, és que no estimaria o no desit-
jaria la virtut, o la desitjaria només per als altres beneficis que 
podria aportar-li a ella o a les persones per qui es preocupa. 

[§ 9] Ara ja tenim, doncs, una resposta a la pregunta sobre 
la mena de prova que es pot oferir del principi d’utilitat. Si 
l’opinió acabada d’exposar és psicològicament vertadera —si 
la naturalesa humana està feta de tal manera que no desitja 
res que no sigui ja una part de la felicitat o un mitjà d’obten-
ció de la felicitat—, no disposem de cap més prova, i no la 
necessitem, per afirmar que aquestes són les úniques coses 
desitjables. Si és així, la felicitat és l’únic fi de l’acció humana 
i les contribucions a la seva realització són l’únic criteri que 
permet jutjar tota la conducta humana; d’això se segueix ne-
cessàriament que aquest ha de ser el criteri de la moralitat, ja 
que la part està inclosa en el tot. 

[§ 10] L’observació psicològica mostra que el plaer és l’únic 
objecte del desig i que el dolor és l’únic objecte de l’aversió

I ara, per decidir si això és efectivament així, si tothom en rea-
litat no desitja res per si mateix sinó allò que produeix plaer, 
o allò altre que quan és absent produeix dolor, evidentment 
aquí arribem a una qüestió de fet i experiència, que depèn 
de l’evidència, com tota altra qüestió similar. Això només 
pot ser resolt recorrent a l’autoconsciència i a l’autoobser-
vació, completades amb l’observació dels altres. Crec que, 

ha tanmateix una diferència. 
Segons Mill: llevat del desig 
de virtut, tots els altres sovint 
transformen l’individu en un 
ésser nociu per a la resta de 
la societat. En canvi, res no fa 
més beneficiós un individu per 
als altres que el cultiu altruista 
de la virtut perquè contribueix 
a la felicitat general.

Mill constata el fet que 
l’individu desitja una cosa, 
o com a mitjà per obtenir la 
felicitat o, directament, com 
una part de la felicitat mateixa. 
Per tant, la felicitat (tenir plaer 
i no tenir dolor) apareix com 
un fi necessari de la conducta 
humana.

Aquí Mill postula que l’única 
prova que es pot oferir del 
principi d’utilitat que propug-
na el màxim de felicitat per al 
màxim de gent, prové del fet 
que la naturalesa humana no 
desitja res que no sigui, o bé 
una part de la felicitat, o bé 
un mitjà d’obtenir-la.

El recurs a l’observació 
dels fets mostra que tothom 
desitja per a si mateix allò que 
li produeix plaer o l’allunya 
del dolor. Plaer i dolor se 
solen presentar junts; també 
van units el desig d’una cosa, 
el fet de trobar-la agradable 
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des d’una perspectiva imparcial, aquestes fonts d’evidèn-
cia demostraran que desitjar una cosa i trobar-la agradable, 
sentir-hi aversió i considerar-la dolorosa, són fenòmens ab-
solutament inseparables o, més aviat, dues parts del mateix 
fenomen. Per ser estrictes, caldria dir que es tracta de dues 
maneres diferents d’esmentar el mateix fet psicològic: que 
trobar un objecte desitjable (tret que no se’l desitgi només 
per les conseqüències) i trobar-lo agradable són una i la ma-
teixa cosa, i que desitjar alguna cosa, sense que aquest desig 
sigui proporcional al plaer relacionat amb aquesta cosa, és 
una impossibilitat física i metafísica. 

[§ 11] Es pot voler una cosa per hàbit, a més de per felicitat 
i per plaer

Aquestes idees em semblen tan evidents que espero que di-
fícilment algú les discutirà. No se m’objectarà que el desig 
pot tenir per objecte últim una cosa diferent del plaer i de 
l’absència del dolor; se’m dirà, però, que la voluntat i el de-
sig són coses diferents, que una persona de virtut provada, o 
una altra persona els objectius de la qual siguin ferms, durà 
a terme els seus propòsits sense pensar de cap manera en el 
plaer que obté en contemplar-los, o el que espera obtenir de 
la seva realització; i que persistirà a obtenir-los fins i tot quan 
aquests plaers disminueixen seguint els canvis del seu caràc-
ter o el debilitament de la seva sensibilitat passiva, o quan 
siguin superats pel dolor que pugui causar-li la persecució 
dels seus propòsits. Tot això ho admeto completament, i ho 
he declarat en altres llocs, amb tanta formalitat i energia com 
qualsevol altre. La voluntat, el fenomen actiu, és quelcom di-
ferent del desig, l’estat de sensibilitat passiva; i, si bé inicial-
ment en sorgeix, amb el temps pot arrelar i separar-se de la 
soca paterna de la qual procedeix; tant és així que, en el cas 
d’un propòsit habitual, en comptes de voler la cosa perquè 
la desitgem, sovint la desitgem perquè la volem. Això no és, 
tanmateix, més que un exemple del fet prou conegut de la 
força de l’hàbit, que no es limita només a les accions virtuo-
ses. Hi ha moltes coses indiferents que els humans han fet 
primer per un motiu determinat i que després segueixen fent 
per hàbit. A vegades les fan inconscientment i la consciència 
només ve després de l’acció. Altres cops es tracta d’un acte 
acompanyat de voluntat conscient, però una voluntat que ha 
esdevingut habitual i que es posa en marxa per la força de 
l’hàbit, potser en oposició amb una preferència deliberada, 
com passa sovint en aquells que han adquirit l’hàbit d’aban-
donar-se a actes viciosos o perjudicials. En tercer i últim lloc 

o plaent, i l’aversió o evitació 
d’allò que produeix dolor i és 
desagradable. 

És un fet d’experiència psi-
cològica que el plaer és el fi 
de la moralitat: és impossible 
desitjar alguna cosa sense que 
aquest desig estigui en funció 
i depengui del plaer que s’hi 
relaciona. 

Segons Mill, el desig i la volun-
tat es diferencien en el fet que 
la voluntat és activa, mentre 
que el desig apareix passiva-
ment. Tot i que el desig faci 
néixer la voluntat, la voluntat 
acaba independitzant-se’n. La 
voluntat es troba així entre el 
desig que la va generar i l’hàbit 
que es consolida quan es repe-
teix una conducta; d’aquesta 
manera, respecte a un propòsit 
habitual —per exemple, la 
pràctica de la lectura— que 
explica una acció de cada dia, 
ja no volem fer aquesta acció 
perquè la desitgem, sinó que la 
desitgem perquè la volem.

Mill destaca que és un fet que 
els hàbits acaben prenent mol-
ta força (tant en les conductes 
virtuoses com en les que no 
ho són) fins al punt que l’hàbit 
pot ser més fort que una pre-
ferència conscient (com en el 
cas dels hàbits perjudicials).
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hi ha el cas en el qual l’acte de voluntat esdevingut habitual 
no s’oposa a la intenció general que preval en altres moments, 
sinó que n’és conseqüència, com en el cas de persones de 
virtut provada i de tots aquells que persegueixen de manera 
deliberada i coherent un fi determinat. Aquesta distinció en-
tre voluntat i desig, entesa així, és un fet psicològic autèntic 
i molt important; però el fet consisteix només en això: la vo-
luntat, igual que altres aspectes de la nostra personalitat, és 
modelada per l’hàbit, de manera que podem voler per hàbit 
coses que ja no desitgem per si mateixes, o que només desit-
gem perquè les volem. No és menys cert que la voluntat, al 
principi, està produïda pel desig, incloent en aquest terme la 
influència dissuasiva del dolor, així com l’atracció exercida 
pel plaer. Deixem de pensar ara en la persona que s’ha format 
una voluntat determinada d’obrar correctament i considerem 
aquella altra en la qual la voluntat virtuosa és encara feble, 
subjecta a temptacions, i de la qual no podem plenament 
refiar-nos. Amb quins mitjans pot ser enfortida? Com pot 
implantar-se o desvetllar-se la voluntat de ser virtuós allà on 
la força d’aquesta voluntat és insuficient? Només esperonant 
la persona en qüestió perquè desitgi la virtut —fent aparèi- 
xer la virtut com una cosa plaent o que consideri la seva 
absència com una cosa dolorosa. Només s’aconsegueix im-
pulsar aquesta voluntat envers la virtut associant la bona 
conducta amb el plaer i la mala conducta amb el dolor, gra-
vant-la en la ment, tornant-la sensible per l’experiència, fent 
que la persona experimenti el plaer que és la natural continua-
ció de l’una i el dolor que segueix l’altra. Aquesta voluntat, 
un cop afermada, actuarà, d’aleshores ençà, sense preocupar-
se del plaer ni del dolor. La voluntat és filla del desig i només 
abandona l’autoritat paterna per caure en l’autoritat de l’hà-
bit. No es pot considerar d’entrada com a intrínsecament bo 
allò que neix de l’hàbit. Si no fos perquè la influència de les 
associacions agradables o doloroses que impulsen la virtut 
no es manté per l’hàbit, i que no es pot garantir suficientment 
la permanència de l’acció en absència de l’hàbit, no hi hauria 
cap raó per voler la independència de la conducta virtuosa 
respecte al plaer o el dolor. L’hàbit és l’únic que proporcio-
na seguretat, tant als sentiments com a la conducta. Atès que 
és important per als altres poder confiar absolutament en els 
sentiments i la conducta de cadascú, i com que per a cadascú 
és important poder confiar en els seus propis sentiments i 
conducta, la voluntat d’obrar correctament ha de ser culti-
vada d’acord amb aquesta independència, efecte de l’hàbit. 
Amb altres paraules, aquest estat de la voluntat és un mitjà 
per arribar al bé i no pas un bé en si mateix. I això no con-

La voluntat és modelada per 
l’hàbit. La voluntat respon a un 
desig, dóna lloc a una conduc-
ta, la qual pot consolidar-se 
en un hàbit. Però la voluntat 
també queda afectada i 
condicionada per l’hàbit; pot 
succeir que només per hàbit 
continuem volent una cosa 
quan ja no la desitgem (per 
exemple, diners).

Segons Mill, per desvetllar o 
enfortir la voluntat virtuosa 
cal fer la virtut atractiva. Per 
enfortir la voluntat d’obrar 
virtuosament cal associar la 
bona conducta amb el plaer i 
la mala conducta amb el dolor. 
És necessari que la persona 
senti i associï la conducta 
amb el plaer que suscita, i 
que associï el dolor amb la 
incorrecta. Aquesta voluntat, 
un cop solidificada, ja pot ser 
independent del desig i actuar 
sense dependre del plaer i del 
dolor.

Mill postula que la voluntat 
s’origina en el desig, esdevé 
independent i passa a estar 
condicionada per l’hàbit. Així, 
la voluntat d’obrar correc-
tament ha de ser cultivada i 
inculcada fins a consolidar 
l’hàbit d’obrar correctament, ja 
que l’hàbit dóna més seguretat 
de permanència que no pas la 
voluntat.
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tradiu la doctrina segons la qual una cosa no és un bé per als 
éssers humans més que en la mesura que o dóna plaer o és un 
mitjà per obtenir plaer o evitar un dolor. 

[§ 12] Si aquesta doctrina és veritable, el principi d’utilitat 
ha quedat demostrat. Que ho sigui o no, és el que ara s’ha de 
deixar a la consideració del lector reflexiu.

(Text adaptat)
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