
 

Taula Rodona “Vigència de l’obra de Manuel Sales i Ferré” 

 

Per començar voldria donar les gràcies al Centre d’Estudis d’Ulldecona, l’antena del 

coneixement de la Sènia (URV), a l’Ajuntament d’Ulldecona i a l’Institut per haver fet 

possible que avui ens trobem aquí. Aquest acte s’inclou dins els actes de 

commemoració del centenari de la mort del sociòleg i faldut Manuel Sales i Ferré i em 

fa especial goig, i una mica de respecte, poder-hi participar com a sociòloga i com a 

falduda. Gràcies, també, a tota la gent que participa en aquesta taula: Ferran Grau (I. 

Ulldecona), Cristina López (UB), Àngel Belzunegui (URV) i Pilar Aparicio (I. Ulldecona) 

Be, a mi em toca explicar l’etapa pre-sociològica, sobre com Sales i Ferré va arribar a 

la sociologia, és a dir, com va anar dibuixant la seua carrera professional.  

Sales i Ferré va néixer a Ulldecona un 24 d’agost de 1843, fill d’una família benestant 

local. Va començar els seus estudis al seminari de Tortosa quan tenia 11 anys, on 

durant casi 10 anys es va dedicar a la carrera eclesiàstica (probablement més obligat 

per la família que no per convicció personal). Tot i això, va sobresortir com a estudiant 

modèlic i decideix que vol continuar estudiant i va cap a Castelló a fer el Batxillerat en 

Filosofia i Lletres. Un cop acaba fa cap a València (l’any 1865) per estudiar el grau en 

Filosofia i Lletres que continuarà a Madrid en la Llicenciatura sobre la mateixa 

especialitat, on finalment es doctora el 1871, any que també acabarà la seua segona 

llicenciatura, en Dret.  

Per tant, ens trobem en una persona de 28 anys amb una elevada formació, que 

comença  donar classes junt amb el seu mentor, Fernando de Castro, qui serà la seva 

inspiració al llarg de tota la carrera i de qui aprendrà les bases del Krausisme, corrent 

que seguirà els primers anys de la seva carrera professional. Juntament amb de 

Castro, Giner de los Rios (un altre pofessor amb qui Sales i Ferré tindrà molta relació), 

son els màxims exponents d’aquest corrent a l’estat espanyol.  

I què vol dir, ser krausista? El krausisme espanyol és un corrent molt influent durant el 

sXIX, sobretot a Madrid i Sevilla (a Catalunya es molt minoritari). Ells l’entenen com 

una actitud humana integral, més enllà de ser una corrent filosòfica, científica o 

pedagògica: Identifiquen Europa amb la visió racional i busquen trencar amb la 

decadència cultural social i política instaurada a l’Estat Espanyol amb el catolicisme. 

Una de les grans preocupacions dels krausistes és l’educació i la cerca de nous 



mètodes per a la seva reforma. Van pels centres de referència europeus a l’època per 

estudiar els nous mètodes i aplicar-los a l’estat espanyol. De fet, Sales i Ferré aplicarà 

“l’excursió” amb els alumnes com a mètode de treball: fa sortides de camp per estudiar 

in situ les coses que els ensenya, fan excavacions (per exemple aquí a Ulldecona a 

l’ermita), visiten llocs... per així poder analitzar millor la realitat que ens envolta i els 

fenòmens que volen estudiar. 

Al llarg de tota la seva carrera conservarà part de d’ideari krausista: ideològicament es 

situa en un terme mig entre conservador i radical. És radical en quan a principis, 

conservador en quan a procediments. És a dir, és a dir, és un home de pensament 

reformista, no revolucionari, però en constant evolució ideològica i de pensament.  

En aquesta època, publica “filosofia de la mort” (llibre editat amb textos que Sanz del 

Rio li deixa com a testament per tal que estudiï) Sobre la preocupació filosòfica-

metafísica sobre la mort, que també és una de les preocupacions típiques dins l’ideari 

Krausista. 

L’any 1974 accedeix a la Càtedra de Geografia i Història de la Universitat de Sevilla, 

que és en aquella època un referent cultural on Sales i Ferré començarà a agafar 

renom per la seva participació en diferents associacions culturals i el contacte amb els 

referents de la societat sevillana (entre ells l’Ateneu de Sevilla, on encara avui en dia 

Sales i Ferré és un personatge molt recordat). És en aquesta època que comença a 

allunyar-se una mica del ideari més purament krausista i comença a fer fent 

traduccions i comentaris en obres estrangeres: 1874 “la primera fase de los estudios 

històrico-antropológicos: la historia natural del hombre” (Quatrefages), per exemple.  

En aquesta etapa, es centra més en l’estudi de la Història,. Fa seu primer llibre el 1880 

és sobre història: “Prehistoria y origen de la civilización”, però el més interessant (per 

explicar la seva evolució ideològica i per entendre com arriba a la sociologia) és “El 

hombre primitivo y las tradiciones orientales” del 1881, on Sales es decanta per la 

postura positivista com a nova metodologia molt extensa arreu d’Europa. Aquesta 

corrent comença a instaurar-se com a nova mirada sobre els fenòmens socials dins 

acadèmic espanyol, a través de la Revista Europea y Contemporánea i també pel 

prestigi de les ciències naturals i la seva metodologia de treball (i serà, també, la porta 

per on molts acadèmics entraran a la sociologia) 

Encara trobem, però, alguns referents krausistes (que de fet, l'acompanyaran sempre), 

per exemple en la segona part del llibre “El hombre primitivo y las tradiciones 

orientales” parla de la polèmica ciència-religió. Per ell religió i ciència són excloents , 



diu: “la primera expulsa la fe, canviant-la pel coneixement, la segona mata al 

coneixement barrant-li el pas al santuari dels dogmes”.  Fins i tot parla de la seva 

desaparició gradual a conseqüència de l’evolució de la ciència.  

El positivisme naturalista serà, doncs, cada cop més influent en les seves obres i 

autors com Spencer i altres antropòlegs i (pre) sociòlegs organicistes o naturalistes 

passaran a ser el referent a l’hora de desenvolupar el seu treball.  

En conclusió, quines són les característiques que fan possible que Sales i Ferré 

s'aproximi cap a aquesta nova ciència naixent que era la sociologia? Doncs, sense cap 

dubte, la capacitat d'evolució constant dels seus pensaments, les ganes constants 

d'aprendre coses noves i perfeccionar la seva feina van propiciar que s'interessi per 

les noves orientacions teòriques i les noves formes de treballar que començaven a 

sorgir a l'Europa del moment.  

Tot i que aquestes postures ideològiques o corrents acadèmiques ja estan avui en dia 

superades, la capacitat crítica de Sales i Ferré sobre el seu treball i la incorporació de 

diferents especialitats com la història, la antropologia, la filosofia, la geografia... és un 

tret característic que continua molt vigent avui en dia dins les Ciències Socials, de fet, 

cada cop més som conscients que per fer una bona feina hem de ser capaços 

d'incorporar les diferents visions teòriques i metodològiques dins la nostra pròpia 

especialitat. I això Sales i Ferré va fer-ho al llarg de tota la seua carrera professional.   

Sílvia Casola Salvatella (scasola@ub.edu) 

Ulldecona, 2 de desembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


