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1. MARC INTRODUCTORI*

L’antítesi entre l’ociositat i el treball; el materialisme, el darwinisme, l’evolució 
envers les lleis estàtiques; l’oposició entre especulació i empirisme, entre ciència i 
religió i la metàfora entre Minerva (saviesa) i enveja (ignorància) formen part d’un 
debat recurrent que situa les aportacions de la doctrina positivista dins el marc del 
progrés. Sense la idea d’avenç il·limitat en el futur no es pot definir el positivisme ni 
l’evolucionisme.1 La filosofia positiva es féu deutora de l’època moderna i de la Il-
lustració quan hom va tenir consciència d’aproximació a la ciència per qüestionar, si 
més no, des de l’escepticisme, l’axioma teològic. El positivisme, doncs, clou aquesta 
cadena de pensament en “completar la estructura de la ciencia, en tal forma que su 
enseñanza pudiera abarcar el dominio que antaño pertenecía a la Iglesia”.2

El binomi progrés-evolució és intrínsec a la llei que marca les etapes per les quals 
la humanitat ha d’establir el pas envers la racionalitat. Per aquesta raó, l’aplec d’es-
tudis que segueix vol reflectir la manera com es va establir la idea de progrés basada 
en la recepció del positivisme i l’evolucionisme. En aquest sentit, cal destacar que, tal 
com ha establert la historiografia, és a partir del segon terç del segle dinovè quan es 
concreten les lleis evolutives que exerceixen la difusió dels principis que, per exem-
ple, identifiquen industrialització i canvi social.3

* Aquesta publicació s’emmarca dins el Projecte de Recerca del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat de Barcelona (Programa HUM 2004-06110 Filo del Ministeri espanyol d’Educació i Cultura): “El 
Realismo en la literatura catalana del siglo xix. Teoria y práctica. Entre el pensamiento positivista y las traduc-
ciones clásica y romántica”.

1 Sobre aquestes antinòmies vegeu, respectivament: “Fábulas originales [La ociosidad]”, “Revista de Aso-
ciaciones científicas y literarias”, “El Empirismo ante la especulación” i “El último conflicto entre la ciencia y 
la religión”, El Porvenir, 2, 3, 6 i 10 (10 i 25-XII-1876, 8-II i 9-IV-1877), pp. 68-69, p. 82, pp. 92-98, p. 227 i 
pp. 427-428.

2 F. Sidney Marvin: Comte (Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1937 [1941]), p. 17.
3 Per a l’etapa d’expansió de l’evolucionisme entre 1870 i 1880 i per a la vinculació entre la idea de progrés 

i avenç indefinit, vegeu J. Bury: La idea del progreso (Madrid: Alianza Editorial, 1971), pp. 18 i 309.
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La idea central del positivisme era

que miéntras las leyes de la naturaleza nos sean desconocidas, la misión del hombre es inda-
garlas; y como la indagación supone un examen, una observación ó un estudio, y éstos no son 
productivos sino cuando se hacen conforme á lo que la inteligencia humana permite, es atrofiar 
esta inteligencia, y por consiguiente oponerse al progreso, el hermanar en heterogéneo consorcio 
lo exacto con lo problemático, lo racional con lo incomprensible.4

Aquesta conclusió, doncs, és significativa no únicament pe comprendre el lloc de 
la matemàtica com a màxima ciència positiva, per ser cartesianament clara i distinta, 
sinó per destacar el propòsit del programa del positivisme comtià. Per tant, no ha 
d’estranyar que un dels filòsofs de referència dels positivistes sigui Condorcet.5

 El sistema positivista de concepció del món proposat per Auguste Comte (1798-
1857) cerca una via d’explicació fenomènica, no subjectivista, de la realitat: 

Comte cercava a l’últim, l’ordre i les classificacions duradores […]. El seu ideal s’expressa per 
divisions perfectes, establertes d’un cop per sempre, on l’òrgan i la funció entren de mode dura-
dor en una relació unívoca.6 

La fórmula comtiana acumula de manera jeràrquica els coneixements: 

Comte —especifica Kolakowski— afavoria un ideal enciclopèdic que podria qualificar-se de car-
tesià: tant pel que fa a la lògica com pel que fa a les aplicacions, els vincles són tan estrets entre 
les ciències que és impossible de practicar-ne una sense conèixer la resta: perquè cada ciència, 
més complexa i menys general, exigeix, per a ser exercitada, el coneixement de les que la prece-
deixen en la jerarquia.7 [Heus ací, doncs, la importància del coneixement regenerador.]

L’aportació —revolucionària— moral i intel·lectual d’aquest filòsof social consisteix 
a proposar, segons Franco Ferrarotti, un “nou humanisme basat en la ciència”, tesi 
mantinguda per Littré (director de la revista titulada significativament Philosophie 
positive), el qual oposa l’objectiu de la filosofia metafísica a la filosofia positivista.8 

I, d’altra banda, també implica demanar-se per les implicacions socials del model 
científic com a base del consens social. 

La reorganització total, l’única que pot resoldre la gran crisi moderna, consisteix, en efecte, des 
del punt de vista intel·lectual que ha de prevaler abans que res, a construir una teoria sociològica 
capaç d’explicar satisfactòriament el conjunt del passat humà; aquesta és la manera més racional 
de plantejar el problema essencial, per tal de netejar-lo de tota passió pertorbadora.9

4 J. Roig Minguet: “El infinito y las matemáticas”, El Porvenir, 10 (9-IV-1877), p. 415.
5 En aquest sentit racionalitzador de la disposició acumulativa de les ciències s’expressava Comte en la 

segona lliçó del Curs: “[…] l’objectiu principal de qualsevol treball enciclopèdic és disposar les ciències en 
l’ordre de llur encadenament natural, d’acord amb llur dependència mútua, de tal manera que puguin ser expo-
sades successivament sense caure mai en el més mínim cercle viciós”. Vegeu A. Comte: Discurs sobre l’esperit 
positiu precedit de les dues primeres lliçons del Curs de filosofia positiva (Barcelona: Laia, 1982), p. 98.

6 L. Kolakowski: La filosofía positivista. Ciencia y filosofía (Madrid: Cátedra, 1988), pp. 74 i ss.
7 Ibidem, p. 78.
8 Escrivia Littré que “La filosofia metafísica va de l’home al món: la filosofia positiva va del món a l’home”. 

Vegeu E. Littré: Positivisme (Barcelona: L’Avenç, 1904), p. 92.
9 A. Comte: op. cit., p. 192.
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Ara bé, aquest seu model d’educació enciclopèdica s’havia de socialitzar en el 
proletariat a fi d’aconseguir “una sana doctrina social” a través d’una unitat/divisió 
d’interessos polítics entre “filòsofs positius” i “homes d’estat”. Es tracta d’assegurar 
convenientment a tothom una educació normal 

[estructurada en] l’afinitat necessària de les classes inferiors amb la filosofia positiva, la qual així 
que el contacte s’hagi pogut establir totalment, hi trobarà el seu principal suport natural, alhora 
intel·lectual i social; en canvi, la filosofia teològica ja només convé a les classes superiors, car 
eternitzar-ne la preponderància política, així com la filosofia metafísica s’adreça sobretot a les 
classes mitjanes, de les quals secunda l’activa ambició […]. Encara més, l’escola positiva té 
raons per comptar […], amb la benevolència habitual dels més intel·ligents d’aquests homes 
[d’Estat], no sols a França, sinó també en tot l’Occident. La seva vigilància constant sobre aquest 
lliure ensenyament popular es limitarà avui a prescriure-hi només la condició permanent d’una 
veritable positivitat, bandejant-hi amb una inflexible severitat la introducció, massa probable 
encara, de les especulacions vagues o sofístiques. Però, en aquesta qüestió, les necessitats essen-
cials de l’escola positiva convergeixen directament amb els deures naturals dels governs, car, si 
aquests tenen l’obligació de contenir aquest abús a causa de la seva tendència anàrquica, aquella, 
a més a més d’una raó tan justa, el jutja plenament contrari a la finalitat fonamental d’aquest en-
senyament, perquè reanima aquest mateix esperit metafísic en el qual veu l’obstacle principal per 
a l’adveniment social de la nova filosofia […]. Els filòsofs positius se sentiran sempre gairebé tan 
interessats com els poders actuals en el doble manteniment constant de l’ordre interior i de la pau 
exterior, perquè hi veuen la condició més favorable a una veritable renovació intel·lectual i moral: 
l’única diferència és que ells [filòsofs positius], des de la perspectiva que els és pròpia, poden 
veure de més lluny tot allò que podria comprometre o consolidar aquest gran resultat polític del 
conjunt de la nostra situació transitòria.10 

Com a concreció de l’evolució d’aquesta jerarquia epistèmica, el pas de l’estat 
teològic (amb el gradient fetitxisme-politeisme-monoteisme) al positiu —passant per 
l’estadi de transició metafísic— és l’equivalent tipològic del pas de les explicacions 
generals a les concretes i de menys complexitat a més complexitat. Aquest trànsit 
ateny la seva consagració en la sociologia, entesa com a ciència explicativa de l’evo-
lució de la humanitat regida per lleis basades en l’observació dels fenòmens, sense 
deturar-se en les causes que els provoquen. 

Dit això, primerament, en el sistema comtià s’especifica un estat de l’evolució del 
coneixement des de l’estat teològic fins al positiu: 

[…] Fins aleshores la lògica especulativa havia consistit a raonar, d’una manera més o menys 
subtil, en nom de principis confusos que, com que no comportaven cap prova suficient, ge-
neraven sempre debats sense acord possible. A partir d’aquest moment, reconeix com a regla 
fonamental que tota proposició que no sigui estrictament reductible a la simple enunciació d’un 
fet, o bé particular, o bé general, no pot oferir cap sentit real i intel·ligible. Fins i tot els mateixos 
principis que fa servir no són altra cosa que fets veritables, encara que més generals i abstractes 
que aquells dels quals han de ser lligam […]. La revolució fonamental que caracteritza la madu-
resa de la nostra intel·ligència consisteix essencialment a substituir pertot arreu la inaccessible 
determinació de les causes pròpiament dites per la simple recerca de les lleis, és a dir, de les 
relacions constants que existeixen entre els fenòmens observats.11 

10 Ibidem, pp. 225, 227-228.
11 Ibidem, pp. 144-145.
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En aquest sentit, en la segona lliçó del Curs de filosofia positiva Comte es plan-
teja: 

¿Què podria produir de racional, llevat dels casos d’una extrema superioritat natural, una intel·li-
gència que de bon començament es dedica a l’estudi dels fenòmens més complicats, sense haver 
après a conèixer prèviament, mitjançant l’examen dels fenòmens més simples què és una llei, què 
vol dir observar, què és una concepció positiva i, fins i tot, què significa mantenir un raonament 
fins al final?12

Segonament, Comte proposa una jerarquia de sis ciències on es veu reflectit l’estat 
positiu de màxima a mínima generalització i de mínima a màxima complexitat: la 
matemàtica, l’astronomia, la física, la química, la biologia i la sociologia. El conjunt 
d’aquestes disciplines, un cop fixada la seva lògica interna, actuarà conjuntament a 
manera de ciència de la humanitat. Amb tot, el positivisme no feia taula rasa del passat 
i, com a ciència acumulativa que era, valorava com a experiència l’evolució del pen-
sament tot projectant-se envers l’esdevenidor.

En tercer lloc, l’esperit positiu determina la derivació social d’aquest sistema de 
ciències. És el que Comte entén per física social:

la ciència que té per objecte propi l’estudi dels fenòmens socials, considerats en el mateix esperit 
que els fenòmens astronòmics, físics, químics i fisiològics, és a dir, com a subjectats a lleis natu-
rals invariables, la descoberta de les quals és el fi especial de les seves recerques. Així, es proposa 
directament d’explicar, amb la màxima precisió possible, el complex fenomen del desenvolupa-
ment de l’espècie humana, percebuda en totes les seves parts essencials; és a dir, de descobrir per 
quin encadenament necessari de transformacions successives el gènere humà, partint d’un estat a 
penes superior al de les societats de grans homínids, ha estat aconduït gradualment al nivell on es 
troba avui a l’Europa civilitzada. L’esperit d’aquesta ciència consisteix sobretot a veure, en l’es-
tudi aprofundit del passat, la veritable explicació del present i la manifestació general de l’avenir 
[…]. Les seves recerques d’aplicació es redueixen, doncs, a evidenciar, segons les lleis naturals 
de la civilització combinades amb l’observació immediata, les diverses tendències pròpies a cada 
època. Aquests resultats generals esdevenen, a llur tomb, el punt de partença positiu dels treballs 
de l’home d’Estat, que no té cap altre objecte real [=funció] que descobrir i instituir les formes 
pràctiques corresponents a aquestes dades fonamentals, a fi d’evitar, o si més no d’adduir, tot el 
que hom pugui, les crisis [=revolucions] més o menys greus que determina un desenvolupament 
espontani, quan no ha estat previst. Breu, en aquest ordre de fenòmens com en tota la resta, la 
ciència acondueix a la previsió, i la previsió permet de regularitzar [=reglamentar] l’acció. [D’al-
tra banda, en el seu mètode en la cerca de les lleis socials cal procedir] del general al particular, 
és a dir, començar per concebre, en el seu conjunt, el desenvolupament total de l’espècie humana, 
bo i distingir-hi amb només un molt petit nombre d’estats successius, i descendir de seguida 
gradualment, multiplicant els mitjancers, cap a una precisió sempre creixent, el límit de la qual 
consistiria a posar només una sola generació d’interval en la coordinació dels àmbits d’aquesta 
gran sèrie. [Comte: Consideracions filosòfiques sobre les ciències i les savieses]13 

En paraules de Kolakowski, la física social —la sociologia— és “el més complex 
i el menys universal dels objectes de les ciències”. I, per tant, 

12 Ibidem, p. 120.
13 Sobre la física social vegeu A. Comte: Op. cit., pp. 61 i ss.
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és indispensable el coneixement positiu dels fenòmens socials a fi d’orientar la totalitat del saber 
[…]. La sociologia positiva mostrarà tanmateix que els individus són construccions intel·lectuals, 
mentre que la societat és dotada de realitat original.14 

Cal, doncs, un establiment de causes explicatives, però sobre allò que prové de les 
lleis evolutives.

Així, el posivitisme, segons Comte, basteix un esbós del quadre de l’evolució de 
la història i de la societat sense ruptura: 

una veritable reorganització intel·lectual i moral, regulant a la fi en un esperit de conjunt [=con-
sens social] els deures respectius de les diverses classes industrials, sota la constant vigilància 
imparcial d’un poder espiritual unànimement respectat.15

Un concepte rellevant del sistema positivista és l’evolució progressiva, no pas la 
revolució. És així que, el 8 de març del 1848 (en el context de la revolució burgesa a 
França), Comte defineix el seu sistema amb la divisa ordre i progrés. Era un axioma 
que especificava el principi de la fundació de la societat positivista, que 

té per finalitat facilitar l’adveniment d’un nou poder espiritual que el positivisme representa 
com a únic propi per a acabar la revolució, per a la fundació directa del règim final cap al qual 
tendeix avui l’elit de la Humanitat […]. Abastarà naturalment totes les societats avançades que 
ara hi participen, malgrat les seves diversitats nacionals, en la mateixa necessitat fonamental de 
regeneració social, com ho prova avui l’extensió gradual de la crisi revolucionària.16

Quin fou, doncs, el marc social del positivisme comtià? Una preocupació central 
seva era reprendre la lògica del marc historicopolític bastit el 1789, que, en principi, 
havia de ser contestat per la Restauració, no tan sols napoleònica, sinó pel clima po-
lític ultraconservador sorgit del Congrés de Viena entre 1815 i 1848. A més, Comte 
donà suport al pronunciament de Napoleó III, perquè hi veia l’hegemonia de la doc-
trina positiva i l’aplicació de la dictadura empírica en lluita contra l’anarquia revo-
lucionària.17 És tot just aquesta “dictadura” la que explica l’opció intermèdia entre el 
partit revolucionari, o transformador de la societat, i el partit reaccionari o exponent 
de l’ordre immobilista. 

El model de burgesia política que cerca Comte el defineix Alexandre Galí quan 
aquest humanista es refereix a la formació d’una “[burgesia]-radical sense metafísi-
ca”. Una burgesia radical que necessitava la ciència política com a legitimadora de “la 
marxa de la civilització”. Galí demanava que aquesta ciència 

fos abastidora de la indicació [a l’art política] general dels principals mitjans que hi pot aplicar, 
a fi d’evitar, en tant que possible, tota acció nul·la o efímera, i d’altra banda, perillosa […]. La 
política s’ha d’ocupar de coordinar tots els fets particulars relatius a la marxa de la civilització, 
reduir-los al més petit nombre possible de fets generals l’encadenament dels quals ha de palesar 
la llei natural d’aquesta marxa, bo i apreciar en efecte la influència de les diverses causes que en 

14 L. Kolakowski: op. cit., pp. 77 i ss.
15 A. Comte: op. cit., p. 129.
16 Sobre el sentit d’ordre i progrés, vegeu A. Comte: op. cit., pp. 152 i ss. i p. 185.
17 E. Bréhier: Historia de la filosofía, vol. II (Madrid: Tecnos, 1988), p. 441.
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poden modificar la velocitat […]. La marxa de la civilització no segueix una línia recta. Es forma 
d’un seguit d’oscil·lacions progressives, més o menys extenses i més o menys lentes, d’ençà o 
dellà d’una línia mitjana, comparables a aquelles que presenta el mecanisme de la locomoció. 
Quan aquestes oscil·lacions poden tornar-se més curtes o més ràpides per combinacions políti-
ques basades en la coneixença del moviment mitjà, que tendeix sempre a predominar.18

L’horitzó positivista suposa una concepció de la política en funció dels mitjans, a 
fi de conciliar un canvi evolutiu —tècnic— amb un sistema polític reformador, no pas 
revolucionari. Es tracta d’assolir un ordre evolutiu, progressiu: 

Pera que s’estableixi una conciliació cal que’l partit de l’ordre deixi d’esser retrogradre, i que’l 
partit del progrés deixi d’esser revolucionari. Creure —com escrivia el deixeble de Comte, Émile 
Littré (1801-1881)— que l’ordre és possible per la restauració del passat és un error; creure que 
la lluita indefinida pera la destrucció de les coses antigües és prou pera les societats també és 
un error; però pretendre que les mutacions necessaries es compleixin sense desordre, o que la 
conservació de l’ordre no s’oposi an el compliment de les mutacions necessaries, és, baix dues 
fórmules equivalents, plantejar en la totalitat el problema polític.19 

Els capítols d’aquests volum dedicats a l’estudi de l’ideari positiu de les etapes vuit-
centistes de les revistes del Centre de Lectura i, sobretot, els apartats dedicats a establir 
la relació entre possibilisme polític republicà i model de coneixement antimetafísic 
en la trajectòria de Joaquim M. Bartrina, poden aportar lectures complementàries a la 
filosofia general de Comte i de Littré.

I quina era la preocupació darrera de Comte?: “impedir l’expansió de les opinions 
subversives”, a la qual no podia fer front l’estadi teològic ni el metafísic. L’eixida era 
una utopia, la dita religió de la humanitat: 

El conjunt de la nova filosofia tendirà sempre a posar de relleu, tant en la vida activa com en la 
vida especulativa, el lligam de cada persona amb totes les altres, des de tota una sèrie d’aspectes, 
de tal manera que farà involuntàriament familiar el sentiment íntim de la solidaritat social, con-
venientment estesa a totes les èpoques i a tots els indrets.20

El progrés basat en la cerca de la ciència, en la formació i en l’ensenyament és 
una primera etapa formativa, indicativa d’un paràmetre que intel·lectualment es pot 
qualificar de positiu. Però, com a evolució històrica, aquesta cerca sobre els principis 
racionals, materials, de la societat té també l’acceptació del que s’ha definit com a 
socialisme romàntic premarxià i de l’anarquisme proudhonià.

Per tant, analíticament, hom hauria de detallar una conceptualització general —una 
definició— de positivisme com a tradició cultural que es pogués identificar amb un 
cicle de la revolució burgesa envers la darrera etapa del feudalisme tardà. Tanmateix, 
hi ha una altra tradició —la de la classe subalterna— que, bo i receptiva a allò que 
es mostra, a la cerca de lleis evolutives, estableix aquest element com a origen de la 
dialèctica revolucionària.21

18 Sobre aquest aspecte, vegeu A. Comte: op. cit., pp. 223 i ss.
19 E. Littré: op. cit., pp. 72-73.
20 A. Comte: op. cit., pp. 185 i ss.
21 L. Kolakowski: op. cit., pp. 93 i ss.
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És a dir, existiria, al meu parer, una doble via positivista: la que adopta la bur-
gesia industrial, que concep la monarquia absoluta (sorgida de la Restauració i del 
bonapartisme) com una solució insuficient per garantir la nova “composició orgànica 
del capital”, i l’opció que, entesa com a tradició, explica tot un moviment alternatiu 
al sistema de la Belle Époque i és aconduïda pels moviments sociopolítics que, bo i 
admetre els principis de la primera revolució burgesa del 1789 —com féu Comte—, 
cerquen una concreció social de classe. L’estratègia consisteix a cercar el progrés 
industrial i científic evolutiu, però en un nou ordre burgès. En aquest sentit, el positi-
visme és un mitjà, no pas un fi. Amb tot, aquesta doble via unifica dos dels principis 
bàsics del positivisme de Comte: el programa antimetafísic i una interpretació de la 
societat antipsicologista, regida per un mètode propi que analitza l’evolució dels es-
deveniments. És, doncs, comprensible que la línia il·lustrada Hume-Condorcet-Kant 
sigui un marc comú de contraposició cultural cap a un sistema epistemològic legi-
timador de la via —teològica— tradicionalista. No en va, “la vida pòstuma real de 
Comte està adreçada cap a dos motius de la seva doctrina: un programa antimetafísic 
del saber i una sociologia autònoma”.22

Així, potser caldria no identificar el positivisme unívocament. Existirien positivis-
mes en funció del caràcter de classe de la recepció intel·lectual.23 Què és, doncs, allò 
que se’n conserva —tradicions— i què és allò que se’n supera, del programa positi-
vista? Per contestar aquest dubte caldria concebre, en última instància, la concepció 
ideològica que defensaven els positivistes mateixos. En aquest sentit, el positivisme 
derivaria en positivistes reformistes, positivistes que evolucionen cap a la via de la 
revolució democràtica (republicans federals), com Valentí Almirall,24 i positivistes 
que són receptius a la revolució social. Ara bé, la base comuna d’aquest ideari era 
la reforma intel·lectual com a síntesi de la Il·lustració i del Romanticisme25 i com a 
proposta que seguia les etapes d’elaboració científica, amb una concepció moral, tan-
mateix, de reforma integrada de la societat. Cal resseguir, per tant, en aquest punt, la 
manera com s’aconduí nacionalment l’estratègia del pensament positivista.26

L’objectiu d’aquest conjunt d’estudis és, consegüentment, el seguiment i la recerca 
del sentit de determinades propostes d’aquesta reforma intel·lectual, cultural i positivis-
ta en el marc del que Rovira i Virgili definia com a descabdellament de la Renaixença. 

22 L. Kolakowski: op. cit., p. 91.
23 P. Gabriel: “Socialisme, lliurepensament i cientifisme”, dins Història de la cultura catalana. Naturalisme, 

positivisme i catalanisme 1860-1890 (Barcelona: Edicions 62, 1994), p. 142 i ss.
24 J. Pich i Mitjana: Federalisme i Catalanisme: Valentí Almirall i Llozer (1841-1904) (Vic: Eumo, 2004), 

pp. 176-178.
25 Entrada “Positivisme” de R. Grau, dins Ictineu. Diccionari de les ciències de la societat als Països 

Catalans (Barcelona: Edicions 62, 1979), p. 383. Una síntesi del positivisme als Països Catalans, a l’entrada 
“Positivisme historiogràfic” d’E. Pujol Casademont, dins Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: En-
ciclopèdia Catalana, 2003), pp. 941-945.

26 Un marc històric general a J. Casassas (coord.): Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), 
(Barcelona: Pòrtic, 1999), pp. 125-132. També, a S. Riera i Tuèbols: Història de la ciència a la Catalunya mo-
derna (Vic/Lleida: Eumo / Pagès Editors, 2003), pp. 100-110.
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El context renaixentista es produïa, tanmateix, en la recepció del Romanticisme, el qual 
tenia una derivació progressiva i una altra de conservadora: “El romanticisme —espe-
cificava Rovira i Virgili— era una revolució espiritual; en el camp social i polític, podia 
ser conservador o capgirador.” Els positivistes, en conceptuar un altre model de societat, 
decididament articulat per la industrialització, se situaren, prenent com a referència la 
divisòria de Rovira, en la primera opció, la de progrés.27 

L’evolució de les idees culturals i polítiques del regeneracionisme positivista en el 
marc de la industrialització en la segona meitat del vuit-cents era de debat comú com 
a via simultània al progrés de les idees: 

Que la industria se desarrolle, y se verán centuplicados los productos de la tierra, y las mas pe-
nosas faenas las harán con más facilidad y baratura; máquinas de hierro incansables, máquinas 
que aumentarán hasta lo infinito las débiles fuerzas del hombre, sin las cuáles es imposible que 
una perfecta elaboración haga posible la concurrencia, con las cuales se dominarán todos los 
obstáculos que nos oponga la naturaleza de nuestro suelo, por grandes y difíciles que sean, por 
colosales y gigantes que nos parezcan […]. No nos sorprende que los partidarios del oscurantis-
mo pretendan impedir que el verdadero mérito sea conocido y recompensado, y que la ciencia y 
el saber se divulguen. Nada más astuto y falso que el reputado sabio, y la ciencia y el saber son 
hermanos de la verdad.28 

La relació entre creació de riquesa i il·lustració era el que permetia pensar en un 
projecte —un esdevenidor— que aportés la ruptura en allò que es concebia com a 
regressió teològica. Aquest marc que relaciona progrés econòmic, cultura, alfabe-
tització —capital humà— i projecte polític revolucionari en tant que superació de la 
societat estamental —però reformista en la mesura que posa les bases de la burgesia 
urbana possibilista— és el que fa del positivisme un moviment sociocultural de llarg 
abast —per exemple, el gir positivista de la Il·lustració— i de difícil delimitació pel 
que fa als orígens, encara que es difongui, ben clarament, durant el segle dinovè; és 
a dir, entre 1820 i 1850, mentre se socialitzaven les primeres conseqüències de la in-
dustrialització, de la ciència i de la tècnica, i hom establia “el crecimiento indefinido 
del poder humano sobre la naturaleza”.29

El marc dins del qual es desenvolupà el positivisme fou el de l’obertura al dubte 
crític (“a la energía de su excitación, debe [l’individu] los admirables progresos de 
la civilización y los sorprendentes adelantos de las ciencias”)30 per mitjà de la síntesi 
cognitiva a través de l’experimentació. Aquest context de pensament era aconduït pel 
desenvolupament del conjunt de les ciències socials i humanes a fi d’aconseguir “la 
propagación de los conocimientos científicos, literarios y artísticos con las doctrinas 
modernas en toda su estensión, y el desenvolvimiento moral del país con un criterio 

27 A. Rovira i Virgili: Els corrents ideològics de la Renaixença Catalana (Barcelona: Editorial Barcino, 
1966), pp. 8, 46 i ss.

28 [E. T.]: “Reus 16 de abril. ¿Debe ser España un pais industrial?”, Diario de Reus de intereses materiales, 
88 (16-IV-1865).

29 J. Bury: op. cit., p. 290.
30 L. Pons Dalmau: “La Duda”, El Povenir, 2 (1877), p. 76.
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independiente y elevado”.31 L’antítesi, amb tot, era explícita: matèria vers esperit, 
dogma vers crítica o determinisme vers vitalisme. Això significa que el positivisme 
era un àmbit d’investigació general a partir del qual es podien proposar altres con-
cepcions de la realitat, sempre, però, tenint en compte el mètode científic. Tot girava 
al voltant de la relació entre la força —evolutiva— i la matèria: 

Esa constante manera de obrar de los cuerpos, esa rigurosa precisión con que unas cosas suceden 
á otras, esa íntima dependencia entre unos hechos y otros hechos, esa inalterable exactitud de 
todos los fenómenos por relaciones constantes en el espacio y en el tiempo.32

I qualsevol manifestació aparentment no material era susceptible de ser explicada 
a través d’una llei científica mitjançant relacions sensorials causa-efecte (les bases 
materials del somni): 

Aunque en el sueño desaparecen la voluntad y la conciencia, no por esto las impresiones que 
recibimos por los sentidos incompletamente dormidos, dejan de evocar recuerdos que á su vez se 
combinan y enlazan con otros y determinan la dirección de la corriente imaginativa.33 

El que ens diu Bartrina en aquesta reflexió era un lloc comú del positivisme: els 
sentits eren la primera constatació de la realitat a partir dels quals es podia començar 
l’observació: 

Los que se empeñan en defender que la generación de las ideas se verifica independiente-
mente de las representaciones sensibles, sostienen una opinión que no pueden apoyar ni con 
hechos de experiencia, ni con razones á priori […] si el espiritu piensa, es con sujeción á las 
leyes del organismo; si el entendimiento enlaza proposiciones y formula juicios, lo hace obran-
do sobre los elementos que los sentidos le suministran, y cuanto se diga sobre la preexistencia 
de representaciones sensibles anteriores á las impresiones orgánicas, carece de fundamento y 
contraria la experiencia.34 

També, Estasén especifica que 

El objeto de la psicología positiva ha de ser la esplicación delos fenómenos del sistema nervioso 
y cerebral, por medio de la observación y de la esperimentación del órgano […] de la función 
[…] prescindiendo completamente de la cuestión de esencia y atendiendo á las manifestaciones 
visibles de este funcionalismo y prescindiendo de sí la causa de todos los movimientos y accio-
nes del cerebro es el espíritu que está presidiendo á estas funciones ó de si es la fuerza que está 
encarnada en la materia.35

En el sentit adduït fins aquí, aquest conjunt de recerques aprofundeix en el con-
text social en què foren produïdes les aportacions (i limitacions) que teòricament i 
políticament estructuraven la recepció del positivisme. Amb tot, un valor afegit de 
les reflexions recollides és intentar vincular la història policèntrica, aconduïda per 

31 [Editorial]: “Nuestros propósitos”, El Porvenir, 1 (25-XI-1876), p. 1.
32 B. S. Canes: “ Causalidad corpórea”, El Porvenir, 1 (25-XI-1876), p. 8.
33 J. M. Bartrina: “Estudios psicológicos”, El Porvenir, 2 (10-XII-1876), pp. 45-47. 
34 B. S. Canes: “¿De dónde dimanan nuestros conocimientos?”, El Porvenir, 2 (1877), pp. 121 i 124.
35 P. Estasén y Cortada: El Positivismo ó sistema de las ciencias esperimentales (Barcelona: Jané Hermanos, 

1877), p. 271.
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la història local, i el marc de les teories de pensament en l’ús. És a dir, per bé que el 
nucli ideològic sigui el positivisme, s’hi associen altres plantejaments i referents que 
convergeixen en el fet de ser percebuts com a idees innovadores. Aquest és el cas, 
com el lector farà palès, dels òrgans de divulgació del Centre de Lectura. Axí, no es 
pot concebre la idealitat positivista sense les doctrines que paral·lelament s’hi com-
prenen. Aquest és el cas del naturalisme, del cientifisme, de certes idees darwinistes 
o d’un incipient materialisme històric.

Per aquesta raó, les reflexions aplegades aquí miren de reflectir les vies de recep-
ció de les idees positivistes en biografies que concreten —o matisen— els planteja-
ments teòrics i filosòfics globals. L’èmfasi que es fa en la història local (que en aquest 
llibre s’exemplifica en la història dels orígens d’El Eco i de la Revista del Centre 
de Lectura) vol demostrar la incidència —i la irradiació— territorial de les idees, 
més enllà de les dues altres institucions culturals representatives de la conjuntura, on 
també es debaté la viabilitat del positivisme en contra dels mètodes de coneixement 
tradicionals entre 1877 i 1878: l’Ateneu Barcelonès i l’Ateneu Lliure.36

El sumari proposat, per tant, tracta de reflectir la seqüència evolutiva de l’idea-
ri positivista al Principat i la seqüència ideològica, de pensament, pel que fa al fil 
conductor d’aquest assaig: la vinculació entre cultura positivista i societat a partir 
de la segona meitat del vuit-cents al país, malgrat que les hipòtesis valoratives de 
la influència dels positivistes entre nosaltres indiquin una influència poc reeixida en 
comparació de la filosofia del sentit comú. En aquest sentit, i contrari a aquest posicio-
nament, Estasén, contrastant —ara sí— la poc significativa acceptació de la filosofia 
positiva a Espanya, valorava que fossin el Principat, Mallorca, Galícia i el País Basc, 
juntament amb Portugal, els llocs on quallava una comprensió més gran del mètode 
d’August Comte i de Littré.37 

Amb tot, això és una hipòtesi que cal contrastar i, en qualsevol cas, les aportacions 
de Pere Estasén o dels nuclis orgànics de reflexió —com les revistes que s’estudien 
en aquest llibre— indiquen la vàlua qualitativa dels posicionaments i, és clar, de l’as-
sumpció dels postulats positivistes d’acord amb la realitat social contemporània.

Aquest marc temporal —perllongat amb l’assumpció humanista del mètode cien-
tífic en l’àmbit sanitari a través de les Monografies Mèdiques— és especialment revela-
dor, perquè es produeix en un cicle històric que estructura l’accés autoformatiu a través 
de l’alfabetització de les classes subalternes mitjançant l’ateneisme, l’associacionisme 

36 J. Casassas Ymbert: Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya Contemporània (1850-1920) 
(Barcelona: Els Llibres de la Frontera, 1989), pp. 66 i ss.

37 L. [C]uéllar: “Positivisme”, Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 18 (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 
1988), p. 274. També caldria plantejar si entre la filosofia escocesa i el positivisme hi ha possibles punts en 
comú. Sobre la recepció a Catalunya, Estasén especifica que “Barcelona, la capital de Cataluña, aun cuando está 
más alejada de París que de Madrid, sin embargo, recibe mayores luces y el alcance científico de la capital de 
la nación vecina le sobreviene, según parece, de una manera más notable que la de nuestra corte, por esta razón 
se comprende que el moviento científico y literario tome un carácter más especial […]”. P. Estasén y Cortada: 
op. cit., p. 33.
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i la “lectura” que aquests sectors autodidactes, paral·lelament als nuclis literaris i intel-
lectuals, fan de les idees científiques. Tanmateix, aquest procés es produeix durant la 
crisi política de l’Estat espanyol els anys vint. Aquest darrer factor permet relacionar 
les propostes dels positivistes tractades en aquest volum amb un emergent republica-
nisme possibilista i, d’altra banda, amb un catalanisme econòmic. Ambdues vies, amb 
tot, coincideixen en l’opció per una política regeneracionista des del marc nacional.

Dit això, un altre paràmetre que vol reflectir la publicació d’aquestes recerques 
és la vigència de certs plantejaments positivistes i identitaris pel que fa a la concre-
ció d’un marc nacional de pertinença, a través de les idees capdavanteres de Pere 
Estasén, a l’hora de pensar metodològicament la nació econòmica, que ha estat de-
finida com a regionalisme econòmic a l’empara de la recepció de l’escola històrica 
alemanya a través de les idees del sistema de desenvolupament econòmic nacional de 
Friedrich List (1789-1846) i de l’economista polític Wilhelm Roscher (1817-1894).38 
Una vinculació entre l’historicisme i el positivisme és la transició que aquest sistema 
estableix, en contrast amb la filosofia metafísica, en el pas del món (causa general) a 
l’home (marc concret).39 I, precisament, els arguments de Pere Estasén, sobretot en la 
seva obra de síntesi Cataluña, se centren a definir l’activitat productiva al voltant de 
les característiques naturals, geogràfiques i culturals del marc econòmic.

Així, la recerca endegada sobre aquest economista aglutina tots els factors de 
l’ideari positivista (metodologia inductiva, recerca empírica, lògica racionalista) i, 
alhora, aporta un element afegit: les conseqüències polítiques d’aquest codi d’idees 
aplicades a un territori. En aquest aspecte, l’anàlisi de Pere Estasén retorna a un 
factor bàsic de l’ideari positivista: l’educació i l’elaboració d’estudis sobre la for-
mació social, que han de ser bàsics per fomentar el creixement econòmic del país, 
en contraposició amb la política econòmica lliurecanvista —d’estat— espanyola. La 
clau d’enfocament d’aquest posicionament serà la relació entre l’economia i les ca-
racterístiques globals —històriques, socials, econòmiques— del territori per confegir 
una estratègia d’impuls social i econòmic enfront d’un posicionament geopolític as-
similacionista, centralitzador.

Aquesta vinculació entre pensament i pràctica pedagògica, social i política és el 
que unifica l’exposició dels articles que segueixen. Perquè, com manté Ludovico 
Geymonat,40 la cultura positivista no aïlla el coneixement de la pragmàtica. I, en 
aquest sentit, un valor afegit de les aportacions de Pere Estasén i de Cels Gomis reco-
llides en aquest volum és precisament l’aplicació de l’estudi empíric (marc econòmic 
i marc antropològic) per concretar una derivació identitària del positivisme. I, també, 
al segle xx, la lectura de les Monografies Mèdiques evidencia una altra aportació de 
l’anàlisi de la realitat social des del positivisme científic: l’aplicació de les ciències 
mèdiques al benestar de la majoria social. Cada marc nacional construeix un model 

38 L. Argemí d’Abadal: Història del pensament econòmic a Catalunya (Vic: Eumo, 2005), pp. 156-160.
39 E. Littré: op. cit., pp. 92-93.
40 L. Geymonat: Historia de la filosofía y de la ciencia (Barcelona: Crítica, 2006), p. 554. 
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de mètode positiu. Per exemple, a la Catalunya modernista la filosofia positivista era 
definida per crítics literaris (a través del llibre Positivisme, de Littré) com a concepció 
amb “superioritat aclaparadora sobre’l dogmatisme”, susceptible de ser aplicada al 
caràcter català: “[…] doctrina que’l nostre geni ha de trobar adaptada a les tradicions 
de rassa y atavismne que constantment ens ha allunyat del simplicisme castellà, y 
quina ruina’ns ha deixat entreveure’l portell obert de la nostra deslliuransa social”.41 
La comparació entre tipologies culturals (espanyola, catalana, central i septentrional 
d’Europa), lloc comú en el catalanisme contemporani, era un referent que explicava 
el perquè de l’acceptació del positivisme com a exponent regenerador, però també 
com a estratègia culturalment alliberadora.

La procedència dels articles —publicats i inèdits— que tot seguit reprodueixo, 
amb algunes modificacions i ampliacions, és la següent: amb variació circumstancial 
de títol i lleugerament ampliada, la ponència “El Eco del Centro de Lectura: positivis-
me i industrialització”, presentada a les Jornades sobre Literatura i Cultura Reusenca 
del Segle xix (Centre de Lectura, Reus, 4-13 de novembre del 2004) i publicada en 
el cicle de conferències Literatura i cultura reusenca del segle XIX (Reus: Edicions 
del Centre de Lectura, 2005, pp. 213-248); “Progrés i literatura en les publicacions 
del Centre de Lectura a la fi del vuit-cents”, ponència inèdita exposada al seminari 
Pensament i Literatura a Reus al Segle xix, celebrat al Centre de Lectura de Reus 
entre els dies 3 i 11 de novembre del 2005; la ponència “Joaquim Maria Bartrina i el 
regeneracionisme possibilista”, pronunciada (i publicada en un volum amb títol ho-
mònim per Publicacions de l’Arxiu Municipal de Reus, 2002, pp. 55-83) en el marc 
del simposi Joaquim M. Bartrina: entre les Raons Poètiques i les Científiques, que va 
tenir lloc al Centre de Lectura de Reus el dia 2 de febrer del 2001; també publicada 
en aquest darrer volum, la comunicació, ampliada, que situa l’escepticisme religiós, 
l’ateisme de Joaquim M. Bartrina: “Bartrina: política i positivisme” (pp. 203-213); “El 
fil identitari del proteccionisme de Pere Estasén”, article inèdit, i ara ampliat, elaborat 
en el marc del projecte de Recerca HUM 2004-06110 del Ministerio de Educación i 
Ciencia espanyol; la ponència inèdita “Ideari catalanista de Cels Gomis”, llegida en el 
seminari organitzat per l’Arxiu Històric i Municipal de Reus Cultura Popular i Cata-
lanisme, entre el 9 i 12 de desembre del 2003, i, finalment, la comunicació, amb mo-
dificació de contingut i de títol, “El gir humanista del positivisme al «noticiari» de les 
Monografies Mèdiques”, presentada al seminari II Jornada d’Història de la Medicina 
de Reus i Comarques Veïnes, organitzat per la Facultat de Medicina de la Universitat 
Rovira i Virgili l’octubre del 2001 (les actes d’aquesta sessió foren publicades en el 
volum homònim a cura d’Andreu Pujol, J. M. Sànchez Ripollés i editades per la Uni-
versitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Reus, Valls, 2001; la comunicació esmenta-
da es pot trobar a les pàgines 285-307). Aquesta darrer treball vol reflectir la projecció 
de la idealitat científica —positivista— en un context social en què la ciència era un 
mitjà per aconseguir una planificació de la sanitat pública.

41 R. Miquel y Planas: “Notas bibliograficas”, Joventut, 247 (3-XI-1904), p. 730.
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