
CONCLUSIONS FILOSÒFIQUES DEL DEBAT SOBRE EL SENTIT DE LA VIDA 
CLASSE PRÀCTICA 

_________________________________________________________________________ 
 

Hedonisme i existencialisme 
Existencialisme 
 
És un corrent filosòfic que analitza la condició humana i es centra en els valors de la                 
individualitat, l’emoció, la cerca del sentit de la vida i els objectius vitals de cada               
persona. L’existencialisme es va originar al segle XIX i es va estendre fins a mitjans               
del segle XX. 
 

● L’ésser humà està sol davant l’existència: INDIVIDUALISME (F. NIETZSCHE) 
 

● L’existència és font d’ANGOIXA per a l’ésser humà (Sören Kierkegaard) 
 

● La MORT representa el final de l’existència i genera l’angoixa 
 

● L’existència no té cap sentit, ens causa nàusea (J.P. Sartre) 
 

● El tipus de vida que seguim en el nostre dia a dia és una existència no autèntica, és 
onegut pels existencialistes com l’ABSURD de l’exsitència. 
 

● L’ésser humà que assumeix l’angoixa de l’existència i contempla la mort com el seu 
destí i la seva solitud com a la realitat que li toca viure, és l’únic que té una existència 
AUTÈNTICA. 

 
Autors més representatius:  Martin Heidegger, Sören Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert 
Camus, Miguel de Unamuno, Karl Jaspers, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer… 
 
 
Hedonisme (hedoné= Plaer) 
 
És la doctrina filosòfica que considera que la finalitat de la vida humana és assolir la felicitat 
a través del plaer, especialment del plaer sensible. Les primeres escoles hedonistes són: 
l’hedonisme moderat de l’escola d’Epicur i l’hedonisme radical de l’escola d’Aristip de 
Cirene. 
 

● El PLAER és el bé suprem, el DOLOR és el mal 
 

● El plaer és principalment el sensual o SENSORIAL. L’hedonisme més moderat 
admet els plers de l’esperit (Epicur). 
 

● Hem de cercar el plaer present, ja que el passat no existeix i el futur és incert (Carpe 
Diem, Epicur) 



 
● Fer un CÀLCUL PRUDENT de l’ARITMÈTICA de plaers per aconseguir un plaer 

més intens, segur i permanent. 
 

● La MORT no és un problema, perquè quan està present nosaltres ja no estem i quan 
encara no ha arribat, no ens hem de preocupar (Epicur) 
 

● La finalitat de la nostra vida és aconseguir un benestar del cos, és a dir, eliminar el 
dolor (APONIA) i un benestar en l’esperit, una tranquil·litat de l’ànima (ATARAXIA). 
Això ens donarà la FELICITAT. 

 
Autors antics:  Epicur, Aristip 
Autors moderns:  Bentham, Stuart Mill 
 


