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petit. sino un esser de mentalitat especial; 
y la de que cada infant té una psicología 
propia, no essent possible trobar dos noys de 
mentalitat idèntica. Aixís, la Psicología in
trospectiva y la Metodología derivada de la 
experiencia dels pedagogs, en que ha vingut 
apoyantse fins ara la Pedagogía tradicional, 
son evidentment insuficients pera organisar 
tot sistema d'ensenyansa que pretengui la 
consideració moderna. En cambi, per insu
ficients y contradictoris que siguin els resul
tats de la psicología infantívola, ofereixen des
de ara, pera l'acció educativa, una eficacia in
contestable. Els mètodes pera l'ensenyansa 
dels anormals y rerassagats y les organisacions 
escolars graduades, en son les manifestacions 
més evidents. Ab aquesta actitut respecte 
a les qüestions pedagògiques, en Van Bierv
liet emprèn l'estudi de cada una de les materies 
abans anomenades, exponsantles ab tota la 
lucidesa del qui les domina a fons. Més que 
d'una exposició de resultats, se tracta d'una 
exposició crítica dels mètodes y procediments 
de treball usats en l'investigació de les ma
teries estudiades, ab vistes a la fixació de les 
conclusions que les dominen y que ofereixen 
més garantí es d'encert. Sobre aquestes con
clussions o bases, deduides de les recerques 
científiques més ben organisades, l'autor se 
proposa bastir una altra obra en la que l'in-

tudiaran les aplicacions possibles dels princi
pis de la Pedagogia experimental a la Meto
dologia didàctica. 

No cal dir el servey que prestarà el Pro
fessor Van Bierolíet an els estudiants de la 
Pedagogía el día que's decideixi a completar 
la seva excelent obra d'informació qu'es els 
« Premiers eléments de Pédagogie experi
mentale» ab la que'ns té anunciada, tota 
vegada que no existeix avuy en la literatura 
francesa cap obra sistemàtica de Metodolo
gía didàctica basada en els resultats de ' la 
Psico-Pedagogía moderna.-ENRICH JARDf. 

Alice Bertha Kroeger. GUIDE TO THE STUDY 
AND USE OF REFERENCE BOCKS. (Un quadern 
de 147 pàg. en 4rt

• American Library 'Associa
tion. Chicago). II edit. - La Srta. Alice Ber
tha Kroeger, bibliotecaria y directora d'escola 
al Drexel Institute de Filadelfia, dona en aques
ta breu compilació un índex prou nodrit d'obres 
de referencia. Aquesta llista, posada en mans 
dels lectors de les biblioteques, pot estalviar 
moltes consultes verbals y facilitar notable
ment les recerques. En la conclusió miss Kroe
ger dona un resum de cent títols, escullits 
com exemples. Completa en la part americana 
y anglesa, la Guía ho es menys respecte a 
altres cultures. 

Periòdichs 
LOGOS. Internationale Zeitschrift für Philo

soPhie der Kultur. - Una nova y important 
revista filosòfica veu la llum d'ensà de l'any 
passat. Té'l caràcter d'internacional per la 
seva colaboració, per l'amplitut humanista 
de ses línies d' organisació y també per la 
tendencia que mostra a multiplicar les seves 
edicions, en diversos paisos y cultures. Compta 
ja actualment ab una edició russa, ademés 
de l'alemanya que veu llum a Tübingen, a 

casa de l'editor J. C. B. Mohr. La dirigeix 
Georg Mehlis y son els seus redactors Rudolf 
Eucken, Otto Gierke, Edmund Hussere, Frie
drich Meinecke; Heinrich Rickert; Georg. 
Simmel, Ernst Troeltsch, Max Weber, Wilhelm 
Windelband y Heinrich W6lfflin. Els redactors 
de la edició russa son S. Frank, J Grews, Th. 
Kistianoski, A. Sappi- Danilewsky; N. Lossky; 
P. Struve, A. Wwedensky, W. Werandsky, 
Th. Zeilinsky y sos directors S. Hessen' 

- ---
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E. Mettner, F. Steppuhn. El criteri de la 
revista es ample y elevat. Pero en son tipu y 
examinant el text dels números publicats se 
nota en ella una posició general d'Idealisme y 
com una certa oposició envers les tendencies 
restringides, tècniques y pedantes d'alguns 
grupets professorals germàni( hs. La sola consa
gració taxativa en el subtítol a «la Filosofía 
de la Cultura», ja revela que'l gran esperit de 
Rudolf Encken inspira una mica'l conjunt. 
També s'observa en ella una certa simpatía 
envers la moderna filosofía francesa que no 
tots els professors d'Alemanya y Russia son 
avuy capassos de sentir. El nom d'Henri 
Bergson hi rellueix més d'una vegada. 

Heusaquí ara els articles publicats en els 
números apareguts fins a la data: 

Volum I. Número I: Rickert: Vom Begrifl 
der PhilosoPhie. Boutroux: Wissenchaft und 
PhilosoPhie. Simmel: Zur M etaphysik des 
Todes. Croce: Ueber die sogenannten Wert
Urteile. Vossler: Gramatik una Sprachge
sichte oder das Verhiiltnis von « richtig» und 
« wahr» in der Sprachwissenschaft. Ziegler : 
U e ber das Ver haltn der bildenden K ünste zur 
Natur. Kroner: Henri Bergson. 

Número 11. Troeltsch: Die Zukunstm6-
glichkeiten des Christentums. Windelbaud: 
K ulturPhilosoPhie und transzendentaler I dea
lismus. Varisco. Das Subiekt und Wir
klichkeit. Simmel: Michelangelo Ein Kapitel 
zur Metaphisik der Kultur. Cohn: Wilhelm 
M eisters Wandiahre, ihr Sinn und ihr Beden
tung für die Gegenwart. Joel: Gefahren moder
nen Denkens. Steppuhn: Friedrich Schlegel 
als Beitrag zu einer PhilosoPhie des Lebens. 

Número III. Husser1 : PhilosoPhie als strenge 
Wissenschaft. Struve: Ueber einige grundle
gende Motive im nationalOkonomischen Denken. 
Zur Würdiiung der heutigen Krise in der Na
tiona16konomie. Cornelius : Die Erkenntius de1' 
Dinge au sich. Ziegle: Wagner. Die Tyrannis 
des besamkunstwerks. Keyserling: Zur Psy
chologie der Systeme. 

Volum II. Numero I. Simmel: Der Begriff 
-und die Tragodie der K ultur. Rickert: Das 
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Eine, die Einheit un die Eins, Bemerkttngen zur 
Logik des Zahlsbegriffs. Lukacs: Metaphysik 
der Trag6die. Hessen: Mystik 1t1td M etaphysik. 
Weizsacker: N eovitalis'mu,s. 

* * * 
ZE~TRALBLATT FUR PSYCHOA ALYSE. Medi

zinische M onatsschritt tür Seelenkunde. - Sía 
quin vulga el judici que s'hagi format sobre 
les idees de Freud, es impossible desconeix er 
la seva forsa, originalitat y interés. Ni pot 
negarse tampoch que toquen a les qües
tions més obscures, més apassionant es de la 
biología y de la sociología, moltes de les quals 
havíen restat fins ara lluny de la competencia 
y dels mètodes científichs. Aquestes idees co
mensen a extendres per tot arrèu. L'Austria
Hongría, l'Alemanya, la Suissa, els Estats 
Units de l'Amèrica compten adherents estus
siàstichs y practicants fervorosíssims dels 
principis y dels mètodes freudians. Dues reu
nions internacionals han tingut ja lloch pera 
l'estudi de la Psicoanalisis. Una Internationa
le psychoanalytische Verein, ab setje central 
a Zurich ha estat ja fundada. La publicació 
d'un Zl'nt1'albliitt completa aquesta poixanta 
organisació d'estudi y propaganda. Els ad
versaris de la Psicoanalisis, diuen els redac
tors de la revista en el primer fascicle, lluiten 
contra les seves ensenyanses per tots els medis 
possibles: rallería, sàtira, ironíes, boicotatge 
y anatema. Al principi la literatura de la es
cola era poch nombrosa. Consistía principal
ment en els memorables « Studien ueber 
Hysterie» de Freud y Brener y en els treballs 
posteriors de Freud. Avuy el número dels 
treballs ha devingut grandíssim y la necessitat 
d'un recull periòdich s'ha deixat sentir. 

Els números apareguts d'aquest son ben 
notables. Senyalem entre'ls seus articles: 
Freud: Die zukünftigen Chancen der psycho
nalytische TheraPie. Adler: Die psychische 
Behandlung der Trigeminusneuralgie. Pfister : 
Zur Psychologie des hysterischen Madonnen
kultus. Jung : Ein Beitrag Zur Psychologie der 
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berüchtes. Freud: U eber wilde Psychoanalyse. 
Putman: Ueber Aetiologieund Behandlung 
der Psychoneurosen. N epelleck : A nalyse einer 
scheinbar sinulosen in/antilen Obsessiono Brill : 
Ein Fall von periodischen Depression psycho
genen Urspnmgs. Freud; N achtraege zur Traum
dentung. Stekel: Die psychische BehandZung 
der EPilepsie. Rosentein: Julius Picklers 
« dynamische Paychologie)} u,nd ihre Bezúhun
gen zttr Psychoanalyse. Stegmann: Ergebnisse 
der psychischen Behandlung einiger Falle von 
Asthma. Maeder: Zur Eu/stehung der Symbo
lik in Tramn. Ferenczi: Uebe obszone Worte. 
Adler. SyphilidoPhobie. Publica ademés notes, 
documents, anàlisis y recensions, fets aguda 
y conciensosament. 

PFLUGER'S ARCHIV. CXXXI. 1910. - H. 
Griesbach : Himlokalisation und Ermüdung.
Clàssich es en la estesiometría l'empleu del 
compàs de Weber. Griesbach es conegut per 
l'aplicació del mètode a la determinació del 
dinteU de la discriminaàó ta::til, es a dir de la 
distancia a que cal posar les puntes del compàs 
pera que'l subjecte percibeixi el contacte 
com a doble, y per haver demostrat que'l 
valor d'aquest ·dintell s'eleva baix l'influencia 
de la fadiga. Ha remarcat ademés l'autor 
( com també d'altres: Schuyten, Abelson, etc.) 
que, en les regions simètriques del còs aquesta 
elevació es generalment desigual. Griesbech ha 
recul1it derrerament sobre l'assumpte nombre 
d'observacions de que han sigut subjectes 
soldats esquerrans. De totes aquestes obser
vacions se'n dedueix que, en la elevació de 
dintell qui comporta un treball físich fatigant, 
l'aument, feble en el costat dret, es molt 
marcat en l'esquer. Les diferencies, en la 
regió jugal han arribat més amunt de 10 mili
metres. y'l fenòmen se presenta absolutament 
idèntich en els esquerrans que en els dreturers, 
es a dir que, en tots dos cassos, es en el costat 
esquer ahont l'elevació devé més gran. El 
treball a que's sometíen els subjectes no era 
precisament manual: més aviat se va pendre 
per bpu la marxa en una com panyí a d'in-
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fantería, en un esquadró de cavalleria, etc. 
L'aut01 atribueix la particularitat a la fadiga 
predominant a l'hemisferi dret; d'aquí l'afir
mació de que's localisen en aquesta part del 
cervell els centres motors. Fins aquí lo referent 
al treball físich. En el treball mental, al con
trari, l'elf'vació del dintell de discriminació 
se'ns presenta particularment accentuada 
en el costat dret. Però aquí ja'ls esquerra
ns y'ls dreturers difereixen: en els primers 
es del costat esquer ahont l'elevació més 
se marca. El treball donat als subjectes con
sistía, bé en un càlcul aritmètic, bé en un 
exercici de redacció. També aquí l'autor supo
sa que la elevació del dintell tradueix la fadiga 
de l'hemisferi corresponent. L'hemisferi dret 
presideix, segons ell, les operacions intelec
tuals de l'esquerrà; en el dreturer, la presi
dencia correspon a l'hemisferi esquer. Les 
recerques de Griesbach han estat prosseguides 
ab infinita diligencia y mètode. Els soldats 
sotmesos a examen pera l'objecte se compten 
per centenars. 

REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE. 

Janer 19II.-Mars 19I1. - Una nota de Gio
vanni Vacca publicada en el primer d'aquests 
números sobre el principi d'inducció mate
màtica dona origen en d número següent a 
una interessant discussió en que intervenen 
els senyors Padoa, Wickersheimer y Vacca. 
Segons Vaçca la teoría dels números es una 
part de les matemàtiques que formigueja en 
dificultats. Fa no més vint anys que, mercés 
a les recerques independentes y simultanies de 
Peano y Dedékind s'hi pot enunciar un sistema 
complet d'axiomes y postulats referents a 
l'aritmètica. Partint d'aquest sistema ha pogut 
enunciarse una classe molt extensa de teo
remes, justament els qui son necessaris o útils 
a les altres parts de les matemàtiques, pures 
o aplicades. Però resta encara una part de la 
teoría dels números que conté una multitut de 
proposicions, ahont l'enunciat es molt senzill, 
però la demostració plena de dificultats. Els 
tractats moderns acostumen sovint a no fer 
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altre cosa que repetir, sense intentar modifi
carlos, rahonaments qui a voltes exigeixen 
centenars de pàgines. Però sembla que la difi
cultat sería menor si's pogués partir d'altres 
sistemes de postulats o d'altres formes de 
rahonament que estan més en ús en altres parts 
de les matemàtiques. Els progressos més con
siderables han estat fets justament valentse 
d'algunes regles noves. Això es lo que va fer 
un matemàtic francés Fermat, qui va escriure 
en 1659 una admirable Relation des nouvelles 
decouvertes da ns la science des nombres, que'ns 
ha sigut conservada per una copia de 
Huygens, impresa recentment per eh. Henry. 
Aquests descobriments se condensen en el 
mètode anomenat per Fermat del descans in
finit o indefinit. El mètode fou recu1lit més 
tal t per Legendre, qui'n deya: «El seu objecte 
es de fer veure que si la proprietat de la qual 
se nega la existencia tenía lloch pera els grans 
números, tindría lloch igualment pera números 
més petits. Establert aquest primer punt, la 
proposició es demostrada; perquè, pera que 
tingués lloch lo contrari, caldria que una serie 
de números enters decreixents pogués per
llongarse fins a l'infinit, lo qual implica con
tradicció \) (Legendre. Théorie des nombres, 
3.a edició, 1830; t. II; p. l ). Els origens d'aquest 
mètode (com primer que ningú hi fet obser
var A. Genocchi, remunten a Euclidi, qui va 
utilisarlo pera demostrar que tot número en
ter compost pot esser dividit per algun nú
mero primus. Proposició 31 del llibre VII. ) 
L'italià Campano se va també valdre d'aquest 
mètode per demostrar que un número no pot 
esser dividit racionalment en mitja y màxima 
rahó. El mètode de Fermat no va esser ex
posat ab precisió per Euler ni per Lagrynge ; 
perquè ells suposen qu'es necesari fer expe
riments ab números petits, pera assajar si la 
proposició' s verifica respecta aquests números: 
en efecte Euler vol que's fassin assajos ab nú
meros molt petits (Algebra, t. II, art. 210, p. 
259; vgs. també pp. 244, 302 , 351, 359). La
grange vol que s'examinin succesivament els 
primers nÚmeros de la serie natural (M em. 
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Acad. Berl'in. 1777 p. 140). Aquesta mala 
inteligencia sembla esser la de Padoa, en la 
seva nota de discusió en la Rev. de M ét. et 
de Mor. Vacca respon citant íntegra, com a 
exemple de la aplicació del mètode del descens 
infinit, la bella demostradó de Legendre, en 
que's troba una prova racional rigurosa ab 
la proposició aritmètica de que l'ordre dels 
factors no altera' l produde. Heusaquí el text 
de Legendre:... « Comensarem examinant 
perque'l producte de dos números resta el 
mateix quan se cambía l'ordre dels factors, 
es a dir perquè A X B = B X A. - Sigui A 
el més gran dels dos números A y B, 
sigui e la seva diferencia y, en consequencia 
A = B + e. Se concedirà fàcilment que'l pro
ducte de A per B, es a dir A près B vega
des, es composat del producte de B per B y 
del producte de e per B, de manera que, 
escribint a l'últim el multiplicador, tenim 
A X B= B X B + C X B. Però'l producte de 
B per A o per B + C, es compost també de 
B près B vegades y de B près C vegades, de 
manera que tenim BXA=BXB+BXC. Ab 
això's veu que' 1 producte A X B serà'l mateix 
que'l producte B X A si'l producte parcial 
ex B es igual a B X e. Mes, per la mateixa 
rahó, l'igualtat entre CB y BC se provarà per 
l'igualtat entre dos productes més petits 
CD y DC; Y continuant aixís s'arribarà ne
cessariament, bé al cas en que'ls dos factors 
son iguals, bé al cas en que l'un d'ells es igual 
a l'unitat. En el primer cas l'igualtat es ma
nifesta ; en el segon cas se conclou del fet de 
que H X l es H, lo mateix que l X H. Per 
tant, el producte A X B es sempre igual a 
B X A (I). ,) (Essais sur la théorie des nom
bres, II édit. Paris; 1808, p. 1.) Aquesta de
mostració la presenta Vacca, simplificada en 
la forma següent: « Pera demostrar que 
a X b = b X a, es que a, b sent números enters 

. (1) T~ un curiós ¡nterés filosòfich confrontar aquesta demostra
CiÓ de Legendre ab el famós .argument de la fletxa. de Zenon 
d'Efea contra l'txlstencla del moviment. La primera's funda (com 
aplicació qu'es del mtlode del descenlllndefinit) en la Impossibilitat 
d una serie Infinita de números decreixents; el segon, al contrari, 
en la noció de l'Infinita divisibilitat de l'extensió, considerada 
Com a ta1.-(NOT A D'E. D'O.) 
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positius, s'observa que si a = b, l'igualtat 
a demostrar es evident: a X a = a X a. 
Mes, si per exemple a> b se pot trobar un 
número tal que a = b + c. Se dèu llavores 
demostrar que (b + c) X b = b X (b + c); o, 
aplicant la proprietat distributiva del producte, 
que b2 + c X b = b2 + b X c. Però aquesta 
igualtat serà demostrada si c X b = b X c. 
Ara, si b = c, el teorema es demostrat; 
si b es diferent de c, es que l'un d'ells es més 
gran ... y continuant aquest rahonament s'a
cabarà per trobar una parella de números 
iguals pera'ls quals el teorema es evident.~) 

Presentada en aquesta nova forma la dt.,mos
tració, l'autenticitat de la seva paternitat 
lagrangiana ha estat posada vivament en 
dubte per M. Wickersheimer, el qual ha 
contingut ademés la falsetat de la demostra
ció, fundantse en que, com un número qual
sevulla qui no sía primus pot posarse baix 
la forma de producte de dos factors, acceptar 
aquella equival a dir que tal número no pri
mus es igual a una suma de quadrats, lo qual, 
segons Wickersheimer, es fals. Vacca ha triom
fat completament de son objectador, aduint, 
d'una part, el text original de Lagrange, 
y d'altre afirmant, contra l'expressa asser
ció d'aquell, que « tot número es la suma de 
quatre quadrats ~), proposició demostrada pri
mer que ningú per Fermat y que més tart, 
haventse perdut la demostració de Fermat, 
demostrà novament Lagrange. De manera 
que allí ahont M. Wickersheimer posa es lals, 
cal posar absolutament lo contrari: es ver. 
Giovanni Vacca ha dut a aquesta polèmica la 
seva brillant y aguda erudició, que esperem 
veure posada aviat al servey de la cultura 
catalana, quan se decideixi a publicar la tra
ducció en llengua nostra dels viatges de Mar
co Polo, copiada per ell d'un manuscrit de 
Florencia. 

ANNALES DE PHILOSOPHIE CHH.ÉTlEN !liE. 

Paris. Bloud Janer IgI0.-R. MEUN1ER: Les 
sciences psychologiques.-L'autor parteix de 
la següenta definició de la psicología: ~ La 
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psicologia estudía el conjunt de accions y de 
reaccions mentals d'un organisme, colocat en 
un medi donat. Aquestes accions y reaccions 
s'expressen per estats de conciencia gene
ralment instables en relació ab l'estat 
psicològich y'l medi biològich enter. Apart 
d'aquests estats de conciencia existeixen 
estats mentals extraconscients, probablement 
menys inestables. L'estudi d'aquests estats 
conscients y extra-conscients, la llur des
cripció y la recerca de les lleys qui'ls unei
xen entre ells y les expliquen parcialment, 
tal es l'o bj ecte de la psicología. Son domini 
es de tota la mentalitat estàtica o dinàmica. ~) 

Aquesta definició tan comprensiva obliga a 
distingir fins a dèu ciencies psicològiques. l 
La Psicofísica. Accepta l'autor la definició de 
Fechner : « Entench per psico-física una teoría 
exacta de les relacions entre ànima y cos y, 
d'una manera general, entre'l mon físich y'l 
mon psíquich ~), y enumera'ls treballs fets sobre 
la materia per Weber, Fechner, Ameline y 
Charles Renri. II La psico-química. Estudia 
essencialment la relació entre un estat mental 
agud o crònich y les modificacions biològiques 
qui 1'acompanyen. Es la ciencia de cambis. 
S'hi citen treballs de Bibra, Lepique, Solvay, 
Brailsford, Roberston y'ls del laboratori de 
psicología patològica a la Escola d'alts estudis 
de París. III La Psico-lisiología. Definició de 
Wundt: « Imposem a la nostra ciencia una 
doble tasca. Dèu primerament escrutar els 
fenòmens biològichs que entremitg de la ex
periencia interna y 1'externa necessiten 1'apli
cació simultania dels dos mètodes d'o bser
vació externa y interna; segonament, utili
sar els punts de vista als quals l'ha conduit 
l'exploració d'aquest domini pera esclarir el 
conjunt de fenòmens biològichs a fi de descu
brir y compendre l'esser humà per enter.~) 
Wundt funda son laboratori en 1878. Aviat 
s'hi introdueix el mètode gràfich de Marey. 
Meunier cita els treballs de Beaunis, A. Binet, 
G. Dumas, etc. (Perquè no's citen, en aquesta 
secció, treballs no francesos?) IV La psicolo
gía petologica. Estudia essencialment les malal-
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ties de les funcions mentals y la seva relació ab 
l'estat qui s'anomena normal. Treballs de Mo
reau de Tours, Falret, Lelut, Durand de Gros, 
Morel, Esquirol, Georget, Baillerger, Landry, 
Duchenne de Boulogne, (harcot, Magnan, Ri
bot, Pierre ] anet, Vaschide y V urpras. (El co
mentador català repeteix l'observació referent a 
a la secció anterior; no oblidant que'l mala
guanyat Vaschide fou un rum à parisinisat. ) 
VI La psicología infantívola. Dèu omplir una 
doble tasca: una part, estudiar la mentali
tat dels infants; d'altre part, seguir l'indi
vidu humà fins els moments en que s'acrei
xen y s'afirmen les diferenciacions sexuals, 
fins la pubertat. Treballs de Keller, Kemsies, 
F. Alleu, Gilbert, Coover, Angell, Schuyten, 
]oteyko, Claparede, Lemaitre, Groos, Binet, 
Philippe, Boncour, del Seminaire de Pédalogie 
de Bruxeles, de l'Institut psycholo gique de París 
y dels psicolecgs russos agrupats entorn de 
Bechterew. VII La psicología colectiva. Com
pren: la interpsicología ue Tarde, la psico
logía social, la psicología criminal. Treballs de 
Tarde, Mikailowsky, Ross, A. Marie, Meunier. 
VIII La psicología étnica. Treballs de Waitz, 
Lazarus, Steinthel, Wundt. Consideració es
pecial dels treballs de psicología lingüística 
com el de Van Ginneken. IX La psicología 
comparada. Té per objecte essencial seguir 
la evolució de les funcions psíquiques a travers 
la serie animal. Treballs de Romanes, Loeb, 
Hachet-Souplet, Pieron, Thorudicke, Mezza
ra. X La metapsiquia. L'autor anomena aixís la 
cien cia que Ch. Richet havía proposat anome
nar metapsíquüa, y que consisteix en l'estudi 
psicològich, fet ab ànim y mètodes rigurosa
ment científichs dels fets, encara misteriosos, 
que abordaven les cien cies anomenades « ocul
tes ,) y que les doctrines espirítiques han trac
tat més tart de sistematisar. Segons Richet 
aquests fets se divideixen en objectius 
y subjectius. Els primers comprenen fenòmens 
a) mecànich: cambi de lloch dels objectes, 
escriptura directa, levitació, vibració vocal, 
etc. b) lluminosos. e) de transport d'objectes 
a distancia o d'aport. d) diverses: olors, ac-
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cions de passes magnètichs, etc. Els fenòmens 
subjectius se reparteixen també en quatre 
grupus: a) luciditat. b) personificació. e) llen
gues extrangeres. d) premonicions ... Tals son, 
segons Meunier, les dèu cien cies qui composen 
el vast domini de la psicología. Totes son 
cien cies d'experiencia y d'observació. Totes 
son, científicament considerades, tan inde
pendentes de la metafísica com de qualse
vulla altre ciencia física o biològica. La con
clusió de l'autor es don ehs que « tota psicol'igfa 
pot y dèu esser, en l'estat actual de l'evolu
ció metodològica, experimental». 

RIVISTA DI PSICOLOGIA ApPLlCATA (Dr. G. 
C. Ferrari. Bologna. Maig-juny I9Il. S. de 
Sanctis). Sobre un nou procediment pera l'estudi 
del treball mental.-Les recerques experimen
tals sobre' I treball mental, degudes especial
ment a Kraepelin y els seus deixebles, s'han 
desenrotllat molt en aquests anys últims. L'es
tudi de les curves de treball mental, construides 
segons els mètodes escullits a Alemanya, ha 
ofert la manera d'analisar els factors varis de la 
curva meteixa y els tipus individuals de treball 
mental. Però de Sanctis afirma que aquets mè
todes no poden esser rigurosament matemà
tichs. Els mètodes pera les recerques sobre' I 
treball mental, per la meteixa natura de 
l'assumpte, deuen esser aproximatius. En això 
els psicòlegs alemanys s'han mostrat en retard 
respecte als francesos Binet, per exemple. Però 
aquells en cambi han produit en la psicología 
novíssima els mètodes originals, sempre apro
ximatius, de l'interrogatori y del testimoni en 
les escoles de Francfurt y de Würzburg. Pera 
la producció artificial de treball psíquich els 
dos mètodes més seguits son: el de 1'adició 
escrita o mental y el de la memorisació. El 
mètode empleat per de Sanctis sustitueix 
aquets procediments pel de la lectura, prac
ticant el que denomina « procediment de la 
lectura ab complement de paraules ». Se val pera 
ell d'una serie de cartells contenint cada un 
25 paraules escrites a mà o impreses. Cada 
cartell te 43 cm. Y es amplament marginat. 
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Les lletres tenen 4 mm. d'altura. L'espay 
entre una paraula y altra es de 8 mm. Te 
l'autor en el laboratori varies series de cartells; 
cada serie es composta de 1,500 a 2,000 parau
les; no totes diverses però, en tot cas, dispo
sades de manera diversa en cada cartell. 
Les paraules triades son totes trissí1abes y 
cada cartell conté 13 sustantius, 8 infinitius, 
4 adjectius. El complement que manca y que 
cal cercar es el d'una consonant de la 3. a sí
laba, o bé de la derrera de la paraula. Exem
ple: tambu-o (tamburo ), bambi-o ( bambino ), 
ama-e (amare), cari-o (carino) o bé tormen
(tormente), bambi- ( bambino). L'experiencia, 
en ambient recullit y silenciós, ab els mots 
ben iluminats, es feta comptant l'experimen
tador, cada 2 o 3 minuts, el número de les 
paraules llegides. L'autor dona noticia de la 
varietat d'aquets experiments, dels . sistemes 
empleats pera la eliminació de les causes 
d'erro y dels resultats estatístichs. 

REVISTA DE LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA 
DE ESPAÑA. Barcelona, Maig IgIl. P. MIGUEL 
SADERRA MAss6, S. J., de l'Observatori de 
Manila. La erupció del Taal.-Per efecte de 
la erupció en les poblacions de Taal, Lemery, 
Lipe y Telisay algunes construcions sofriren 
desperfectes importants; ' però aquests foren 
deguts principalment a la trepidació, gaire 
bé continua, que va durar desde el 27 de 
Janer al 5 Febrer, y no a la intensitat del 
trèmol, car aquesta no excedí jamay a les 
proximitats del volcà, del grau VII de la 
escala de Rossi-Forel (VI de la escala de 
Mercalli ). Després de la violenta erupció 
del volcà la freqüencia y la intensitat dels 
trèmols va anar mimvant, fins arribar a 
la perfecta calma sísmica del 7 Febrer. El 
27 J aner ( l'erupció tingué lloch del 27 al 28 ) 
per la nit se registraren a l'observatori de 
Manila, dos trèmols de grau III; el 28 
foren 31 els macrosismes, essent la màxima 
intentitat de IV graus; foren 18, el 29 (màx. 
IV) ; 18, el 30 ( màx. IV) ; 32, el31 ( màx. IV); 
23, el l Febrer (màx. IV); 7, el 2 (màx. IV) ; 
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2, el 3 (màx. III) ; 4, el 4 (màx. IV); I, 
el 5 (màx. IV ) ; cap el 6 ; I el 7 (màx. III). 
Els xochs instrumentals, durant aquests díes, 
foren més de 800. S'assegura que entre'l Taal 
y el Mequilines s'han obert grans esquerdes 
y que la població de Lemery posteriorment 
s'ha enfonzat 45 centimetres, en alguns punts, 
en relació ab el nivell de la llacuna de Bombo. 
Per noticies posteriors, sembla que l'enfon
zament continúa. De la meteixa manera, se 
confirma que l'illa del Volcà s'ha enfonzat 
dos metres ab relació al meteix nivell. 

* * * 
REVISTA DE EDUCACIÓN. Sociedad general 

de publicaciones. Barcelona. E. PIÑERVA. La 
Paidología o Pedagogía científica en Europa y 
A mérica.-La Paidología no es una reforma de 
l'antiga Pedagogía, sino una pedagogía entera
ment nova. Se basa en nombroses experiencies 
realisades metòdicament, ab la fi de donar a 
conèixer la naturalesa física, intelectual y 
moral dels infants y així formular normes pera 
la seva educació y instrucció. El nom fou 
proposat per Chrisman (Paedología. Mang. 
Diss. ¡ena 18g6.) No solament estudía la 
Paidología els fenòmens psíquics y fisiològichs 
dels nens ( psico-paidología y fisio-paidología ), 
mes també les anomalies (patopasidología o 
pediatria) y els medis pràctichs pera enfortir 
la voluntat y generar en ella hàbits morals 
( paidolo gía moral). Se fa una distinció pràc
tica entre la paidología de laboratori y la 
escolar. Els instruments de laboratoris son més 
exactes que'ls de les escoles. En aquestes es 
freqüent l'empleu de tests que devegades se 
combina ab els procediments més senzills de 
la Psicofísica y de la psicometría. Un dels 
objectes d'aquesta ciencia es donar a conèixer 
els medis de formar classes homogenies pera 
que'ls d'iguals aptituts rebin idèntica ense
nyansa. En molts cassos n'hi ha prou ab ave
riguar, mitjansant el pèndul de Hering, el 
martell de Politzer, etc., el grau de sensibi. 
litat auditiva en els infants o practicar en 
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ells les senzilles experiencies proposades per 
Pierre J anet pera classificarIes en auditius, 
visuals o motrius y donarse compte, quan hi 
ha atràs, de la causa del meteix. Segons 
Weil, la xifra dels anormals de l'audició qui 
assisteixen a les escoles de Stuttgart puja al 
39 per 100. Reichard ha trobat en les escoles 
de Riga el 22 per 100 d'anormals de l'oit. 
Chertle, qui ha sotmès 1.000 infants de les 
escoles de Londres a l'examen auditiu, n'ha 
trobat un 42 per 100. Mac Millan, havent 
examinat 6.709 infants de les escoles de Chi
cago, ha trobat ab alteracions unilaterals de 
l'oit un 15 per 100, y ab alteracions bilaterals, 
un 6 per 100. Lunin a Petersburg y Pellé a 
París han trobat la xifra d'un 20 a 25 per 100. 

La Paidología es cultivada molt especialment 
a París pels senyors Binet, Simon y Vaney 
en el labotatori de la Sorbona y en el situat 
a una escola pública de la rue Grange-aux
Belles. Gaire bé tots els seus treballs son pu
blicats per l'A nnée Psychologique. Els senyors 
J ean Philip e y Paul Boncour han fundat una 
revista mensual de Paidología, rotulada L'Edu
cateur Moderne. Als Drs. Toulouse, Pieron y 
Vaschide som deutors d'una serie d'interesants 
aparells pera l'examen dels sentits. Pierre 
Janet, en el seu Journal de Psychologie Nor
male et Pathologique y els Drs. Bourneville y 
Berillon ab els seus treballs sobre'ls nois 
anoImals han contribuit també a despertar 
l'interés per aquesta ciencia. Recentment s'han 
creat a Fransa tres càtedres de Paidología: 
una a París, a càrrec de Nenisson; altre, a 
Lyó, de Chabot; altre, a Lille, de Levèfre. A 
Alemanya, Ebbinghaus, Griesbach, Meumann, 
Ziehen y Schiller han fet avensar considera
blement la Paidología ab els seus treballs 
publicats als Zeitschrift füt Esperimentelle Pae
dagogie, Zeitschrift für Psychologie und Phy
siologie der Zinneorgane y Archiv für ges
amte Psychologie. William Stern y Otto Lip
mann publiquen el Zeitschrift für angewandte 
Psychologie y F. Kemsies el Zeitschrift für 
Paedagogische Psychologie, Pathologie u. Hi
giene. A l'Anglaterra y'ls Estats Units de l'A-

mèrica els laboratoris de Psicologia son també 
molt importants, figurant els dirigits per 
Mac Donald, Titchener, Baldwin, Kirkpetrick, 
etc. La revista anglesa més notable pera 
aquest ordre d'estudis es The Paidologist. 
A Suissa hi treballa Flournoy y Claparède qui 
donen sos treballs als Archives de Psychologie. 

# A Italia, Sergi, Marselli, Tamburini, Pizzoli, 
Ferrari, Viteli y altres. Pot consultarse la 
Revista di Psicología appUcata. A Belgica, el 
primer laboratori de Paidología fou creat en 
18gg a Anvers per Schuyten, qui publica el 
Paedologische ] aarbuch. Hi treballa també 
J. J. Van Biervliet, a Gand; Mlle. Joteyko, 
a Brusseles y els Drs. Decroly, Ley, Bolanger 
y Euseh. 
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BOLETfN DE LA R. ACADEMIA DE CIEN
CIAS Y ARTES. Barcelona, Janer IgIl. A. Bo
FILL Y POCH: Ressenya dels treballs efectuats 
y dels princiPals fets ocorreguts en aquesta 
corporació durant l'any de /909 a 1910.

El 20 d'Octubre de IgOg, memori a inaugural 
del Sr. Mestres Gómez, sobre'l tema I mportan
cia de la calor. El 13 de novembre, notes del 
Rdt. Dr. Marcer, presentant un nou receptor 
telefònic perfeccionat; del Sr. Murua sobre 
La Química dels Egipcis; del Sr. Guillén
García, sobre un cas ver de ceraunografía, 
ocorregut a Sant Andreu de Palomar, durant 
una tormenta. El J 5 de Desembre: M eteoro
logía pràctica pel Sr. Ricart y Giralt: nota 
sobre determinació de les coordenades geogrà
fiques dels pilans del círcol meridià de l'ob
servatori Fabra, pel Sr. Comas y Solà. El 
2g Desembre, recepció de D. J. M. Bofill Y 
Pichot. Discurs sobre El parasitisme animal y 
ses relacions ab 1'A gricultura. El 26 J aner, Ig10 

D. J. Cadevall: Notes fitogeogràfiques críti
ques. D. M. Mir y Navarro: Els cocodrils a 
Amèrica. El 31 Janer, recepció del Sr. Bru
gués. Discurs sobre Fermentació alcohòlica sen
se cèlules vives. 27 Febrer. D. J. Comas y Solà, 
Resultats sísmichs obtinguts a l'Observatori Fa
bra durant l'any Ig0g, comparantlos ab els de 
Ig08 y Ig07, Y nota sobre els principals re-
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sultats obtinguts pel director de l'Observatori, 
en l'observació y fotografia del gran cometa 
19Io-a. 30 de Mars. J. Tous Biaggi: Analisis 
y aplicacions del princiPi de mínima resisten
cia. P. Longinos Nava, S. J. Monografía dels 
insectes neuroptèrids. 30 d'Abril. Dr. Goizueta: 
Acció dels reductors fotogràfics sobre les diso
lucions minerals més comuns. Dr. Valentí y 
Viv6: Frenocomis nacional. Comas y Solà, 
resultat de les observacions efectuades a l'Ob
servatori Fabra desde 1905 referents, a una 
forma especial del setèlite I de Júpiter. El 
30 Maig: J. de Borja y Goyeneche: Disqui
sicions sobre la pesca. A. García y L1ansó: 
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La rajola de Valen cia als pobles antichs y 
moderns. 14 Juny, recepció del Dr. E. Font
serè. Discurs sobre Les princiPals manifes
tacions de l'energía a l'Univers sideral. 3) de 
Juny, Comas Solà: Observacions sobre'l Pla
neta de Halley. Palet y Barba, nota geològica 
sobre la cordil1era del N. de Terrassa. El ser
vey horari municipal confiat per l'Ajuntament 
a n'aquesta institució, ha continuat durant el 
passat curs en les met eixes condicions d'exac
titut y regularitat, no obstant l'acumulació 
de nous rellotges qui ha aumentat conside
rablement l'extensió de la xarxa horaria. 


